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இந்த மின்�ைலப் பற்றி

உங்க�க்� இம்மின்�ல், இைணய �லகமான, விக்கி�லத்தில் இ�ந்�
கிைடத்�ள்ள�1

இந்த இைணய �லகம் தன்னார்வலர்களால் வள�கிற�. விக்கி�லம் பதிய
தன்னார்வலர்கைள வரேவற்கிற�. தாங்க�ம் விக்கி�லத்தில் இைணந்�
ேம�ம் பல மின்�ல்கைள அைனவ�ம் ப�க்�மா� ெசய்யலாம்.
மி�ந்த அக்கைற�டன் ெமய்ப்� ெசய்தா�ம், மின்�லில் பிைழ ஏேத�ம்
இ�ந்தால் தயக்கம் இல்லாமல், விக்கி�லத்தில் இம்மின்�லின் ேபச்�
பக்கத்தில் ெதரிவிக்கலாம் அல்ல� பிைழகைள நீங்கேள �ட சரி
ெசய்யலாம்.
இப்பைடப்பாக்கம், கட்டற்ற உரிமங்கேளா� (ெபா�கள /�� -Commons

/GNU FDL )2 [3] (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

இலவசமாக அளிக்கப்ப�கிற�. எனேவ, இந்த உைரைய நீங்கள் மற்றவேரா�
பகிரலாம்; மாற்றி ேமம்ப�த்தலாம்; வணிக ேநாக்கத்ேதா�ம், வணிக
ேநாக்கமின்றி�ம் பயன்ப�த்தலாம்
இம்மின்�ல் சாத்தியமாவதற்� பங்களித்தவர்கள் பின்வ�மா�:
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உலகளாவிய ெபா�க் கள உரிமம் (CC0 1.0)

இ� சட்ட ஏற்�ைடய உரிமத்தின் ��க்கம் மட்�ேம. �� உைரைய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalco

de என்ற �கவரியில் காணலாம்.

பதிப்�ரிைம அற்ற�
இந்த ஆக்கத்�டன் ெதாடர்�ைடயவர்கள், உலகளளாவிய ெபா�ப்
பயன்பாட்�க்� என பதிப்�ரிைமச் சட்டத்�க்� உட்பட்�, தங்கள் அைனத்�ப்
பதிப்�ரிைமகைள�ம் வி�வித்�ள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்ைதப் ப�ெய�க்கலாம்; ேமம்ப�த்தலாம்; பகிரலாம்;
ேவ� வ�வமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்க�ம் அைடயலாம். இவற்�க்�
நீங்கள் ஒப்�தல் ஏ�ம் ேகாரத் ேதைவயில்ைல.

இ�, உலகத் தமிழ் விக்கி�டகச் ச�க�ம் (
https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழக�ம் (
http://tamilvu.org ) இைணந்த �ட்��யற்சியில், பதிேவற்றிய
�ல்களில் ஒன்�. இக்�ட்� �யற்சிையப் பற்றி,
https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற �கவரியில் விரிவாகக்
காணலாம்.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
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Universal (CC0 1.0) Public Domain

Dedication

This is a human readable summary of the legal code found

at

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalco

de

No Copyright

The person who associated a work with this deed has

dedicated the work to the public domain by waiving all of

his or her rights to the work worldwide under copyright law

including all related and neighboring rights, to the extent

allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work

even for commercial purposes, all without asking

permission.

This book is uploaded as part of the collaboration

between Global Tamil Wikimedia Community (

https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy (

http://tamilvu.org ). More details about this collaboration

can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx.


எ�தியவன் கைத

இ� என்�ைடய இரண்டாவ� சரித்திர நாவல். நான் �தலாவ� என்�
மனப்�ர்வமாக நிைனக்கக்��ய இந்த நாவல் பைடத்த �ைறப்ப� வ�கிற
எண்ணிக்ைகயில் இரண்டாவ� வரிைசயில் நிற்கிற�. இந்த நாவைல
எ�தத் திட்டமி�வதற்� �ன்ேப சில ெகாள்ைககைளச் சிறப்பாக�ம்
சிரத்ைதயாக�ம் வ�த்�க் ெகாண்ேடன் என்பைத நான் இப்ேபா� மீண்�ம்
நிைன� �ர்கிேறன். வரலாற்ைறேய �� நிைலக்களனாக எ�த்�க்
ெகாள்ளாமல் வரலாற்�ப் பின்னணிைய�ம், �ழ்நிைலகைள�ம் அைமத்�க்
ெகாண்� அழ�ம் ஆழ�ம் மி�ந்த ஒ� கைதையப் �ைனய ேவண்�ெமன்�
நான் எண்ணியி�ந்த எண்ணம் இந்த நாவலில் ஓரள� நன்றாகேவ
நிைறேவறியி�க்கிற�.

நம� இலக்கியங்களில் வரலாற்�க் காலத்�ப் �ம்�கார் நகரம்
கம்பீரமான வ�ணைனகளால் ேபாற்றிப் �கழப்பட்��ப்பைதப் பல�ைற
ப�த்தி�க்கிேறாம். பத்ெதான்பதாம் �ற்றாண்�ன் இலண்டன் மாநகரத்ைதக்
காட்��ம் நகர்ப்பரப்பினா�ம் பிற ெப�ைமகளா�ம் �ம்�கார் நகரம்
சிறப்�ற்றி�ந்ததாகச் ெசால்�கிறார்கள். இலக்கியங்களி�ம்
காவியங்களி�ம் ப�த்�ப் ப�த்� மனக்கண்ணால் கண்��ந்த �ம்�கார்
நகரம் என்ைன ஏற்ெகனேவ மயக்கியி�ந்த� என்�தான் ெசால்ல
ேவண்�ம். இந்தக் கைதைய எ�தியதனால் அந்த மயக்கம் இன்�ம்
வளர்ந்தேத ஒழியக் �ைறயவில்ைல.

ேபார்க்களங்களில் வில்�ம், ேவ�ம், வா�ம், ேகடய�ம் ஏந்திச்
ெசய்கிற ேபாைரப் ேபாலேவ வரலாற்�க் காலத்�ப் �ம்�காரின் சந்திகளி�ம்
ச�க்கங்களி�ம் பல்ேவ� சமயவாதிகள் அறி�ப் ேபார் நடத்திக்
ெகாண்��ந்ததாக �ல்களில் ப�த்தி�க்கிேறாம். �க�ம் ெப�ைம�ம் மிக்க
அந்த அறி�ப் ேபாரில் இந்தக் கதாநாயக�ம் ஈ�ப�கிறான். ெவற்றி
ெப�கிறான்.

இந்தக் கதாநாயகனின் வாழ்க்ைக ஓர் அழகிய தத்�வம்.
�ரமஞ்சரியிலி�ந்� ��ந்தபட்டர் வைர எல்லா�ம் கதாநாயகனாகிய
இளங்�மர�க்�த் ேதாற்�ப் ேபாவதாக அவனிடேம ெசால்கிறார்கள்.

அவேனா யாைர�ேம ெவன்றதாக ஒப்�க் ெகாள்ள மாட்ேடெனன்கிறான்.



த ஒ
இ�திவைர பி�வாதமாக அன்� ெசய்� அவைன ெவன்றவளாகிய
�ரமஞ்சரி�ம்�டதான் ெவற்றி ெபற்றைத மறந்� அவ�க்�த் ேதாற்றதாகேவ
அவனிடம் ெசால்கிறாள். உடம்பினா�ம் ேதாற்றத்தா�ம் மட்�மல்லாமல்
�ணங்களா�ம் மிக அழகியவன் இந்தக் கதாநாயகன். �ணங்களா�ம்
அழ�ைடயவர்கள் காதலிக்கத் த�ந்தவர்கள். இந்தக் கைதயின் எல்லாக்
கதாபாத்திரங்க�ேம இளங்�மர�ைடய �ண அழைக ஏேதா ஒ�
வைகயில் ரசிக்கிறார்கள். வீரத்ைதேய ஒ� தவமாகச் ெசய்�ம் நீலநாகர்,
பி�வாதமாக அன்� ெசய்� தள�ம் �ல்ைல, தீைமகளின் எல்ைலயில் ேபாய்
நிற்�ம் ெப�நிதிச் ெசல்வர், நைகேவழம்பர்- இளங்�மர�ைடய ��
வாழ்க்ைகைய�ேம தன்ைனயறியாமல் தற்ெசயலாக வைரந்� ��த்�
வி�கிற ஓவியன் மணிமார்பன்-நல்லவற்�க்�ப் பா�காப்� அளிப்பேத ஒ�
தவம்- என்� எண்�ம் அ�ட்ெசல்வர் - எல்லா�ம் இதில் உயிர்க்கைளேயா�
நன்� உரம்ெபற்� நடமா�கிறார்கள்.

ஆனா�ம் இந்தக் கைதயில் ப�ப்பவர்கள் எல்லாைர�ம் ஒ�ங்ேக
கவர்கிற கதாபாத்திரம் �ரமஞ்சரியாகத்தான் இ�ப்பாள்.

இளங்�மர�க்காக ஏங்கி ஏங்கி உ�கி அவள் எல்லாவற்ைற�ம் இழந்�
விட்�க் கைடசியாக அவைனப் பற்றிய வி�ப்பத்ைத மட்�ம் இழக்க
இயலாமல் அவன் பாதங்களில் வீழ்ந்� கண்ணீர் ெப�க்கி - “இந்தப்
பாதங்கைளத் ெதா�வைதத் தவிர எனக்� ேவ� ெசல்வங்கள்
ேவண்�யதில்ைல” என்� அவேனா� கீழிறங்கி நடக்�ம் இடம் ெமய்
சிலிர்க்கச் ெசய்வ�. இந்தக் கைதக்�ம் கதாநாயக�க்�ம் �ரமஞ்சரி என்ற
கதாபாத்திரம் இத்தைன ��ைமயாகக்  கனிந்த நிைலயில் கிைடத்ததற்காக
வாசகர்க�ம், எ�தியவ�ம் நிச்சயமாகப் ெப�ைமப்பட ���ம்.
அவ�ைடய பரி�த்தமான மனச்சாட்சிைய மதிப்பதற்� மண்�லகத்�
மதிப்பீ�கள் ேபாதாெதன்றா�ம் ��ந்தவைர மதித்தாக ேவண்�ய கடைம
நமக்� உண்�. “பிற�க்காக நம்ைம இழந்� வி�வதில் ஒ� �கம்
இ�க்கிற�” என்� இளங்�மரன் தன் கல்வி, தவம் எல்லாவற்ைற�ம்
ெபா�ட்ப�த்தா� �ரமஞ்சரிக்�த் தன்ைனக் ெகா�க்கிறான். இவ்வள�
நல்ல கதாபாத்திரமாக வாய்த்ததற்காக இந்தக் கதாசிரிய�ம் அவ�க்�
ஏேதா ஒ�விதத்தில் நன்றி ெச�த்தியாக ேவண்�ம். இந்த நாவைல அந்த
அழகிய கதாபாத்திரத்திற்�ச் சமர்ப்பணம் ெசய்வைதத் தவிர ேவெறந்த
வைகயி�ம் அந்த நன்றிையச் ெச�த்த ��யா� என்பதால் இந்த நாவைலச்
�ரமஞ்சரி என்ற கதாபாத்திரேம அைடவதாகப் பாவித்�க் ெகாள்கிேறன்.

கல்கியில் ப�க்�ம்ேபா� பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்க�ம் இைதேய



வரேவற்றார்கள். �த்தகமாகப் ப�க்�ம் ேப�ெபற்றவர்க�ம் இப்ப�ேய
வரேவற்பார்கள் என்� நிைனக்கிேறன்; நம்�கிேறன்.

இைதத் ெதாடர்கைதயாக ெவளியி�வதில் பலவிதத்தி�ம் அன்�டன்
ஒத்�ைழத்த கல்கி அதிபர் தி�. சதாசிவம் அவர்க�க்�ம், காரியாலயப்
ெப�மக்க�க்�ம், நல்ல �லாகக் ெகாண�ம் தமிழ்ப்
�த்தகாலயத்தா�க்�ம் என் அன்ைப�ம், நன்றிைய�ம் ெதரிவிக்கிேறன்.

கைடசி யாக ஒ� வார்த்ைத இந்த நாவல் ெபா�� ேபாக்கிற்� மட்�மன்�,

சிந்தைனக்�ம் ேசர்த்�த்தான். இதில் அழ� எவ்வள� உண்ேடா
அவ்வளவிற்� ஆழ�ம் உண்�. ப�ப்பவர்கள் அந்த ேநாக்�டன் இைதப்
ப�க்க ேவண்�ம்.

ெசன்ைன
1.6.1970

அன்பன்
நா. பார்த்தசாரதி



ேதாரணவாயில்

�ரணமான இந்தக் கைத மாளிைகயின் ேதாரணவாயிலில் ஆவல் ெபாங்க
நிற்�ம் வாசக அன்பர்க�க்�ச் சில வார்த்ைதகள். சற்ேற கண்கைள ெமல்ல
��க் ெகாள்�ங்கள்! மணிேமகைல�ம், சிலப்பதிகார�ம் நிகழ்ந்த
காலத்�ப் �ம்�கார் நகரத்ைத�ம், ம�ைரைய�ம், வஞ்சிமாநகைர�ம் ஒ�
விநா� உ�ெவளியில் உ�வாக்கிக் கா�ங்கள். பைழய ெப�மிதத்ேதா�
சார்ந்த எண்ணங்கைள நிைனத்�க் ெகாண்ேட கா�ங்கள்.

அடடா! எவ்வள� ெபரிய நகரங்கள். எத்�ைண அழ�! மாட
மாளிைககள் ஒ��றம், �டேகா�ரங்கள் ஒ��றம். சித்திரப் ெபாய்ைககள்
ஒ��றம், ெசந்தமிழ் மன்றங்கள் ஒ��றம். பற்பல சமயத்தார் �� வாதி�ம்
சமயப் பட்�மன்றங்கள் ஒ��றம், ேகாவில்கள், ேகாட்டங்கள்,

ஆற்றங்கைரகள், கடற்கைரகள், ெப�ந்ேதாட்டங்கள், �ம்ெபாழில்கள்,-

நிைனப்பில் அளவிட்� எண்ணிப் பார்க்க இயலாத ேபரழ� அல்லவா அ�
சங்�கள் ஒலி விம்ம, மகரயா�ம் ேபரியா�ம் மங்கல இைச எ�ப்ப, மத்தளம்
�ழங்க, �ழலிைச இனிைமயிற் �ைழய, நகரேம தி�மண வீ�ேபால்,

நகரேம நாெளல்லாம் தி�விழாக் ெகாண்டா�வ�ேபால் என்ன அழ�! என்ன
அழ�! ெசால்லி மாளாத ேபரழ�! ெசால்லி மீளாத ேபரழ�!

நம் �ந்ைதயர் ஆயிரம் ஆண்�கள் வாழ்ந்� ��ந்த பழைமைய
நிைனக்�ம்ேபா�, எவ்வள� ெப�மிதமாக இ�க்கிற�. இன்� அந்தப்
பழம்ெப�ம் நகரங்கைள�ம் அவற்றின் அரச கம்பீர வாழ்ைவ�ம்
நிைனக்�ம்ேபா� நீங்கள் உணர்வெதன்ன? விழிகளில் கண்ணீ�ம்,
ெநஞ்சில் கழிவிரக்க நிைன�ம் �ரக்க, உ�ெவளியில் அந்த மாெப�ம்
நகரங்கைளக் கற்பைன ெசய்� காண �ய�ம் ேபா� உங்கள் ெசவிகள்
அவற்றில் ஒலித்த இன்ெனாலிகைளக் ேகட்கவில்ைலயா? உங்கள் நாசியில்
அகிற்�ைக, சந்தனம், ந�மண மலர்கள், மணக்கவில்ைலயா! உங்கள்
சிந்தைன அவற்றின் வளமான ெப� வாழ்ைவ நிைனக்கவில்ைலயா?
அத்தைகய ெப�நகரங்களின் ெசழிப்� நிைறந்த வாழ்வி�ேட நம� கைத
�ைழந்� ெசல்கிற� என்பதற்காக நாம் ெப�மிதம் ெகாள்ளலாம் அல்லவா?

தமிழகத்தில் சரித்திர நாவல்கள் என்றால் அரசர், அரசி, பைடவீரர்,
பைடத்தைலவர், அைமச்சர் என்� கதாபாத்திரங்கைள வ�த்�க் ெகாண்�



எ��வேத இ� வைர வழக்கம். இதனால் ஆண்ட வாழ்வின் ஒ� ப�தி ஒளி
நி�விக் காட்டப்பட்டேத தவிர ஆளப்பட்ட வாழ்� என்ற ெப�ம்ப�தி
விவரிக்கப் ெபறவில்ைல. ேபரரசர் பலர் ேபார்கள் ெசய்� ெவற்றி வாைக ��
வீரவாழ்� வாழ்ந்�ம், அரசைவயில் அரியைணயில் அமர்ந்�ம், பீ�றக்
காலங்கழித்த நாளில் அவர்கள் அங்ஙனம் காலங்கழிக்கக் காரணமான
மக்க�ம் பல்லாயிரவர் வாழ்ந்தி�க்கத்தாேன ேவண்�ம்?

அந்த மக்களி�ம் வீரர்கள் இ�ந்தி�ப்பார்கள். பல்ேவ� சமயச்
சார்�ள்ள விதவிதமான மக்கள் விதவிதமாக வாழ்ந்தி�ப்பார்கள்.

ஈ�ெசால்ல ��யாத அழகர்கள் இ�ந்தி�ப்பார்கள். அரச �லத்�
நங்ைகயைர அழகிற் �றங்கா�ம் ேபரழகிகள் இ�ந்தி�ப்பார்கள்.

அவர்களிைடேய நளினமான உற�கள், காதல், களிப்� எல்லாம்
இ�ந்தி�க்�ம். வாழ்க்ைகப் ேபாராட்டங்கள் இ�ந்தி�க்�ம். ஆனால்
ெப�ம்பான்ைமயான�ம், சரித்திரத்ைத உண்டாக்கிய�ம், சரித்திரத்தின்
ெபான்ேன�களில் நாயகம் ெகாண்டா�ம் ேபரரசர்கைள அப்ப�ப்
ேபரரசர்களாக ஆக்கிய�மான, இந்த மக்கள் �ட்டத்தின்ேமல் வரலாற்�
நாவலாசிரியர்கள் எந்த அள� ஒளிையப் படர விட்டார்கள்? எந்த அள�
கவனம் ெச�த்த �யன்றார்கள்?

பைழய வாழ்வின் இந்த அழகிய ப�தி மைறந்ேத இ�க்கிற�. மணி
பல்லவம் கைதயின் �க்கிய ேநாக்கங்களில் இந்த அழகிய வாழ்க்ைகையப்
�ைனந்� �ற �யல்வ�ம் ஒன்�. மணிபல்லவம் கைதயின் நாயகன் ஓர்
அற்�தமான இைளஞன். காவிரிப்�ம்பட்�னத்�ப் ெபா� மக்களிைடேய
வாழ்ந்� வளர்ந்� அழகனாய், அறிஞனாய், வீரனாய், உயர்ந்� ஓங்�கிறவன்.

ப�வத்�க்�ப் ப�வம் அவ�ைடய வி�வி�ப்பான வாழ்வில் மாெப�ம்
மா�தல்கள் நிகழ்கின்றன. அதனால் இந்தக் கைதயின் ஒவ்ெவா�
ப�திக்�ம் பாகம் என்� ெபயரிடாமல் கதாநாயகனின் வாழ்க்ைக
மா�தல்கைள மனத்திற்� ெகாண்� ப�வம் என்� ெபயரி�கிேறன்.

கதாநாயகனின் வாழ்வில் நிக�ம் ெபரிய ெபரிய மா�தல்க�க்� எல்லாம்
மணிபல்லவத் தீ� காரணமாகிற�. அவ�ைடய வாழ்வில் இ�திவைர
விளங்கிக் ெகாள்வதற்� அரிதாயி�க்�ம் மிகப்ெபரிய மர்மம் ஒன்�ம்
மணிபல்லவத்தில்தான் விளங்�கிற�. அந்த ெமய் அவன் கண்கைளத்
திறக்கிற�. தன்ைனப் பற்றிய பரம இரகசியத்ைத அன்� அங்ேக அவன்
விளங்கிக் ெகாள்கிறான்.



இன்�ம் இந்தக் கைதயில் எழில் நிைறந்த ெபண்கள் வ�கிறார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் அரச�ல நங்ைகயரில்ைல. காத�ம், வீர�ம், ேசாக�ம்,
இன்ப�ம், �ழ்ச்சி�ம், ேசாதைன�ம் வ�கின்றன. ஆனால், அைவ
அரண்மைனகைள�ம் அரச மாளிைகச் �ற்�ப் �றங்கைள�ம் மட்�ம் சார்ந்�
வரவில்ைல. ேபா�ம், ேபாட்��ம் வ�கின்றன. ஆனால் அைவ மணி��
தரித்த மன்னர்க�க்கிைடேய மண்ணாைச க�தி மட்�ம் வரவில்ைல.

சிலப்பதிகாரம், மணிேமகைல ேபான்ற மாெப�ங் காவியங்கள் பிறக்கக்
காரணமாயி�ந்தேதார் இலக்கியகாலச் �ழைலப் பின்னணியாகக் ெகாண்�
அந்தப் ெப�ங்கைதகளில் கண்ட மிகப்ெபரிய�ம், அளப்பரிய�மான
�ம்�கார் நகைர உங்கள் கண் பார்ைவயிற் ெகாண்� வந்� காட்ட
�யல்கிேறன்.

அேதா!

சிறப்�மிக்க சித்திைர மாதம். காவிரிப் �ம்பட்�னம் இந்திரவிழாக்
ெகாண்டாடத் ெதாடங்கியி�க்கிற�. எங்�ம் இனிய ஒலிகள், எங்�ம்
அலங்காரப் ேபெராளி. எங்�ம் மணமலர், அகிற்�ைக வாசைன, எங்�ம்
மக்கள் ெவள்ளம். காவிரி கடேலா� கலக்�ம் சங்க �கத்தி�ம் விழாக்
�ட்டம். எங்� ேநாக்கி�ம் யாைனகளி�ம், �திைரகளி�ம், ேதரி�ம்
சித்திர ஊர்திகளி�ம் விைர�ம் மக்கள். கடல் ��ந்� கைர
ெதாடங்�மிடத்தில் மற்ெறா� கடல் ெதாடங்கி ஆரவாரம் ெசய்வ�ேபால்
அைல அைலயாய் மக்கள் ��மியி�க்கின்றனர். மஞ்ச�ம் சிவப்�மாய்
வண்ண வண்ண நிறம் காட்�ம் மாைல வானத்தில் ேகால எழில் �ல�ம்
ேவைள அடங்கியெபா��, அைமந்த ேநரம், அந்த ேநரத்தில் அந்த
விழாக்ேகாலங்ெகாண்ட கடற்கைரயில் ஒ� பரபரப்பான �ழ்நிைலயில்
நம்�ைடய கதாநாயகைனச் சந்திக்கிேறாம். கைத ெதாடங்�கிற�.

கைத மாளிைகக்�ள்ேள �ைழயலாம், வா�ங்கள்.

 



இந்திர விழா
�ம்�கார் நகரம் ��விழாக்ேகாலம் �ண்� எழி�டன் விளங்கிய�. சித்திைர
மாதத்தில் சிறப்� வாய்ந்த சித்திைர நாள். வானத்தின் கீழ் �ைலயில்
ெவண்மதி ��நிலா விரித்�க்� ெகாண்��ந்த�. ‘இந்திர விழாத்
ெதாடங்�கிற�’ என்� வச்சிரக் ேகாட்டத்� �ரசம் ஒலி பரப்பியேபாேத
அந்தப் ேப�ர், விழா�க்கான ��ைமயழ�கைளப் �ைனந்� ெகாள்ளத்
ெதாடங்கிவிட்ட�. விழா�க்கான �த்�ணர்�ம் �� மகிழ்�ம் ெபற்�விட்ட�.

அடடா! அேதா, காவிரி கடேலா� கலக்�ம் காவிரி வாயிற்சங்கமத்
�ைறயில்தான் எவ்வள� ெப�ங்�ட்டம்! கட�க்� அ� கைர. ஆனால்
அந்தக் கைரக்�க் கைரேய இல்லாத�ேபால் மக்கள் திரண்��ந்தனர்.
எத்தைன வித ஒலிகள்! எத்தைன வித ஒளிகள்! எத்தைன வைக
மணங்கள்! ஆடவ�ம் ெபண்��ம், இைளஞ�ம், �தியவ�ம், சி�வ�ம்,
சி�மிய�மாக, அழகாக�ம் நன்றாக�ம் அணிந்�ம், �ைனந்�ம், உ�த்�ம்
வந்தி�ந்தனர். ேநாக்�மிடம் எங்�ம் நி�த்த கீத வாத்தியங்களின் இனிைம
திகழ்ந்த�. இந்திர விழா�க்காக எத்தைன விதமான கைடகள்
காவிரிப்�ம்பட்�னத்தில் உண்ேடா, அவ்வள�ம் கடற்கைரக்� வந்தி�ந்தன.

இன்ன இன்ன கைடயில் விற்கப்ப�ம் ெபா�ள்கள் இைவயிைவ என்பைத
அறிவிக்க ஏற்றிய பல நிறக் ெகா�கள் வீசிப் பறந்� ெகாண்��ந்தன. ��ம்,
சந்தன�ம் �விக் �வி விற்�ம் மணம் நிைறந்த ப�தி, ெபான்�ம் மணி�ம்
�த்�ம், பவழ�ம் மின்�ம் ஒளி மி�ந்த கைடகள், பிட்� விற்�ம்
காழியர்களின் உண�க்கைடகள், பட்�ந் �கி�ம் பகர்ந்� விற்�ம் கைடகள்.

ெவற்றிைல விற்�ம் பாசவர்களின் கைடகள், கற்�ரம் �தலிய ஐந்�
வாசைனப் ெபா�ள்கைள விற்�ம் வாசவர்கைடகள்— எல்லாம் நிைறந்�
ெகா�ப்ேபார் �ர�ம், ெகாள்ேவார் �ர�மாகப் ேபராரவாரம் மி�ந்�
கடற்கைர கைடக்கைரயாகேவ. மாறியி�ந்த�. ெசல்வச் ெசழிப்� மிக்க
பட்�னப்பாக்கத்� மக்க�ம், ம��ர்ப் பாக்கத்� மக்க�ம் கழிக்கைரகளில்
வசித்� வந்த யவனர்க�ம், எல்ேலா�ம் கடற்கைரயிேல ��விட்டதனால்
நகரேம வ�ைமயைடந்� விட்டாற் ேபால் ெவ�ைம ெபற்றி�ந்த�.



நாளங்கா�த் ெத�வி�ள்ள �த ச�க்கத்�க் காவற்பீ�ைகயில் மட்�ம்
ெபாங்கலி�ேவார் �ட்டம் ஓரள� ��யி�ந்த�. அ� தவிர, மற்ெறல்லாக்
�ட்ட�ம் கடற்கைரயில்தான்!

அவ்வழகிய கடற்கைரயின் ஒ� ேகா�யில் மற்ேபார் நடந்�
ெகாண்��ந்த இடத்தில் பரபரப்� அதிகமாயி�ந்த�. �த்�, இைச,

சமயவாதம் �தலியனெவல்லாம் நிகழ்ந்� ெகாண்��ந்த அரங்கங்கைள
விட மற்ேபார் அரங்கத்தில், ஆர்வம் காரணமாக ஆண்க�ம் ெபண்க�மாக
இளவயதினர் மி�ந்� ��யி�ந்தனர். ��மதியின் ஒளி பர�ம் ெவண்
மணற்பரப்பில் பலவைகக் ேகாலங்கைளப் பாங்�றப் �ைனந்� நின்றி�ந்த
பட்�னப்பாக்கத்�ச் ெசல்வ நங்ைகயர் கந்த�வ�லகத்� அரம்ைபயர் ேபால்
காட்சியளித்தனர். எட்�, காவிதி ேபான்ற ெப�ம் பட்டங்கள் ெபற்ற மிக்க
ெசல்வக் ��ம்பத்� இளநங்ைகயர் சிலர் பல்லக்�களில் அமர்ந்தவாேற
திைரைய விலக்கி மற்ேபார் காட்சிையக் கண்� ெகாண்��ந்தனர். அவர்கள்
ெசவ்விதழ்களில் இளநைக அ�ம்பிய ேபாெதல்லாம், எதிர்ப்�றம் நின்றி�ந்த
�ம்�கார் இைளஞர் உள்ளங்களில் உவைக மலர்ந்த�. ெபான்னிறத்�ப்
�ங்கரங்களில் வைளகள் ஒலித்த ேபாெதல்லாம் அங்ேக ��யி�ந்த
இைளஞர் நிைன�களில் அவ்ெவாலி எதிெராலித்த�. அவர்கள்
ெமன்பாதங்களில் மாணிக்கப் பரல் ெபாதித்த சிலம்� ��ங்கின
ேபாெதல்லாம் இைளஞர் தம் ேதாள்கள் �ரித்தன. அல்லிப் �வின் ெவள்ைள
இதழில் க�நாவற்கனி உ�ண்டாற்ேபால் அவர்கள் விழிகள் �ழன்ற ேபாெதல்
லாம் இைளஞர் எண்ணங்க�ம் �ழன்றன. மற்ேபா�ம் களத்தில் நடந்�
ெகாண்�தான் இ�ந்த�.

ஆனால், இவற்ைறெயல்லாம் அலட்சியம் ெசய்தவன் ேபால் ஒ�ங்கி
நின்� ெகாண்��ந்த தீரன் ஒ�வ�ம் அந்தக் �ட்டத்தில் இ�ந்தான்.

�ட்டத்தில் அவன் நின்ற இடம் தனியாய்த் ெதரிந்த�. ைககைளக்
கட்�யவா� கம்பீரமாக நிமிர்ந்� நின்� ெகாண்��ந்த அந்த அழகிய
இைளஞன் பார்ைவயிலி�ந்�ம் நின்ற விதத்திலி�ந்�ம் தான் எதற்�ம்
அஞ்சாதவன், எதற்�ம் கவைலப்படாதவன் என்� தன்ைனப் பற்றி அ�மானம்
ெசய்� ெகாள்ள ைவத்தான். அவ�க்�ப் பணிந்� வணக்கம்
ெசய்யக்��யவர்கள் ேபால் ேதாற்றமளித்த நாைலந்� விடைலத்தனமான
இைளஞர்க�ம் அவைனச் �ழ்ந்� நின்றனர். ெசந்தழல்ேபால் அழகிய
சிவப்� நிற�ம், �க�ம், எழில் வ�ந்த நாசி�ம், அ�த்தமான உத�க�ம்,
அவ�ைடய ேதாற்றத்ைதத் தனிக்கவர்ச்சி�ைடய தாக்கிக் காட்�ன,

அைமந்� அடங்கிய அழ�க் கட்� நிைறந்த உடல், அளவான உயரம், மிக�ம்



கைளயான �கம், இவற்றால் எல்ேலா�ம் தன்ைனக் காணச் ெசய்�
ெகாண்�, தான் எைத�ேம காணாத� ேபால் மற்ேபாைர மட்�ம் கவனித்�க்
ெகாண்� நின்றான் அந்த இைளஞன். இைணயற்ற - அழ�க்�ச் சரிசமமாக
அவ�ைடய விழிகளின் �ரிய பார்ைவயில் அஞ்சாைமயின் சாயல்
அ�த்தமாகத் ெதரிந்த�. ‘இவன் நம் பக்கம் சற்ேற விழி - சாய்த்�ப்
பார்க்கமாட்டானா’, என்� ��வ�க்�ம், வைளெயாலிக்�ம்
ெசாந்தக்காரர்கள் ஏங்க, எதற்�ேம தான் ஏங்காதவன் ேபால் மற்ேபாரில்
கவனமாக நின்றி�ந்தான் அந்த இைளஞன். ஏக்கங்கைளப் பல�க்�
உண்டாக்கிக் ெகாண்� நிற்கிேறாம் என்பைதேய உணராதவன்ேபால், தான்
சிறி�ம் ஏங்காமல் நின்றான். ஆைசக�க்� ஆைசப்ப�கிற அழகாகத்
ெதரியவில்ைல அ�! ஆைசகைளேய ஆைசப்பட ைவக்கிற அழகாகத்
ேதான்றிய�. அவ்வளவிற்�ம் ஆடம்பரமான அலங்காரங்கள் எ��ம்
அவனிடம் காட்சியளிக்கவில்ைல. �த்�ம், மணி�ம், பட்�ம் �ைன�மாகச்
ெசல்வத்திமிைரக் காட்�க் ெகாண்� நின்ற பட்�னப்பாக்கத்�
இைளஞர்களின், ேதாற்றத்திலி�ந்� ேவ�பட்� எளிைமயாகத்
ேதான்றினான் அவன். அவைனச் �ற்றி சீடர்கள் ேபால் நின்ற இைளஞர்கள்
இைடயிைடேய மற்ேபார் பற்றி உணர்ச்சி வசப்பட்� அவனிடம் ஏேதா �றிய
ேபாெதல்லாம் ‘சிறி� ெபா�த்தி�ங்கள்’ என்� பதறாமல் ெமல்லக்
�றினாேன தவிர, அவன் உணர்ச்சி வசப்படவில்ைல. ஆனால் மற்ேபாைர
நன்� - �ர்ந்� கவனித்� வந்தான். மற்ேபாைர உற்சாகப்ப�த்தி ந�ந�ேவ
�ட்டத்தினர் ஆரவாரக் �ரெல�ப்பியேபா� அதி�ம் அவன் கலந்�
ெகாள்ளவில்ைல. அலட்சியமான ெமன்னைக மட்�ம் அவன� சிவந்த
இதழ்களில் ஓ� மைறந்த�.

மிக�ம் வலிைம வாய்ந்த யவன மல்லன் ஒ�வன் களத்தில்
ெவற்றிேயா� ேபார் �ரிந்� ெகாண்��ந்தான். ேபார் ெதாடங்கியதிலி�ந்�
ெதாடர்ந்� அவேன ெவன்� ெகாண்��ந்தான். அேத களத்தில் �ன்�
தமிழ் மல்லர்கைள�ம், நாகர் இனத்ைதச் ேசர்ந்த இரண்� மல்லர்கைள�ம்
ேதாற்கச் ெசய்�, அந்த ெவற்றியாணவத்தில் ேம�ம் அைற�வி ஆட்கைள
அைழத்�க் ெகாண்��ந்தான் யவன மல்லன். அவ�ைடய �கத்தி�ம்,
ேதாள்களி�ம் ெவற்றி ெவறி ��த்த�, ெச�க்கின்சாயல் ெதளிவாய்த்
ெதரிந்த�. காரணம், அவனால் ேதால்வியைடந்த �ன்� தமிழ் மல்லர்க�ம்
ேசாழ நாட்�ேல சிறந்த மற்ேபார் வீரர்கெளனப் ெபயர் ெபற்றவர்கள்.

ெவற்றியில் ெப�மிதம்தான் இ�க்கிற�. ஆனால் வல்லவர்கைள
ெவல்�வதில் ெப�மிதத்ைதக் காட்��ம் இன்னெதன்��ற இயலாதெதா�
ேப�ணர்�ம் இ�க்கிற�. அந்தப் ேப�ணர்வில் திைளத்த யவன மல்லன்



அைற �வல் என்ற ேபரில் என்ெனன்னேவா ேபசினான். ேசாழ நாட்�
ஆண்ைமையேய �ைறத்�க் ��கிற அள� அவனிடமி�ந்� ெசாற்கள்
ெவளிப்பட்டன. அவ�ைடய அைற�வலில் கல்ேதான்றி மண்ேதான்றாக்
காலத்ேத �ன்ேதான்றி �த்த தமிழ் இனத்� ஆண்ைம இகழப்ப�வைத
உணராமேலா அல்ல� உணர்ந்�ம் ேவ� வழியின்றிேயா ��யி�ந்த
பட்�னப்பாக்கத்�ச் ெசல்வர்க�ம், ெசல்வியர்க�ம் ��ங்கக் ��ங்க
நைகத்�க் களிப்பைடந்� ெகாண்��ந்தனர்.

அப்ப�க் களித்�க் ெகாண்��ந்த ேநரத்தில்தான் கணீெரன்� ஒலி
�ழங்கி நைகப்�க்கைள அடக்கி ேமெல�ந்த� அந்தக் கம்பீரமான
ஆண்ைமக் �ரல்!

“பிதற்றாேத! நி�த்�!” பாய்கின்ற �லிேபால் தி�ம்பி இந்த இ�ண்�
ெசாற்க�க்�ம் உரியவன் யார் என்� காணக் கண்கைளச் �ழற்றினான்
யவன மல்லன். அவ�ைடய விழிகள் மட்�மா �ழன்றன! அல்ல. அங்ேக
��யி�ந்த ேவல்விழி நங்ைகயர்கள், நாகரிக நம்பியர்கள் அைனவர்
பார்ைவ�ம் இந்தத் �ணிவான ெசாற்கைளப் பிறப்பித்தவைனத் ேத�
விைரந்தன! ஆவேலா� பாய்ந்தன.

அவன்தான்! அந்த அழகிய இைளஞன் இயல்பாகச் சிவந்த தன்�கேம
ேம�ம் சிவக்க நின்றான். அவ�ைடய வனப்� வாய்ந்த �ர்விழிகளில்
�ணிவின் ஒளி �ள்ளிய�. ேதாேளா� ேபார்த்தி�ந்த ஒ� பைழய பட்�ப்
ேபார்ைவைய விலக்கிச் சற்ேற கிழிந்த ேமலங்கிைய�ம் கழற்றிவிட்�க்
கட்டைமந்த ெசம்ெபான் ேமனி �டர் விரிக்க அவன் �ன் வந்தான்; அப்ேபா�
அவ�ைடய ேதாள்களில் எத்தைன �� ேவல்விழிகள் ைதத்தி�க்�ம்
என்�. அளவிட்� உைரப்பதற்கில்ைல. அந்த ஒ� விநா� ேவல்விழி நங்ைகயர்
அைனவ�ம் கண்கள் ெபற்ற பயைனப் ேபாற்றியி�ப்பார்கள், ெபண்களாகப்
பிறந்ததற்காக�ம் நிச்சயமாகப் ெப�ைம ெகாண்��ப்பார்கள்.

யவனமல்லைன ேநாக்கி வீரநைட பயின்ற அவைன “இளங்�மரா நிதானம்!
அவன் �ரடன்!” என்� அவன் அ�கில் நின்ற இைளஞர்களில் ஒ�வன்
எச்சரிக்ைக ெசய்� �வியதிலி�ந்� அவன் ெபயர். இளங்�மரன் என்ப�
அங்கி�ந்தவர்க�க்�த் ெதரிந்த�. அவன் �கத்�க்�ம் ேதா�க்�ம்
பரந்த மார்�க்�ம் தன் ெநஞ்ைச�ம், நிைன�கைள�ம் ேதாற்கக் ெகா�த்த
பட்�னப்பாக்கத்�ப் ெப�ஞ் ெசல்வமகள் ஒ�த்தி பல்லக்கிலி�ந்தவாேற
அந்தப் ெபயைர இதழ்கள் பிரிய ெமல்லச் ெசால்லிப் பார்த்�க் ெகாண்டாள்,

அவள் இதழ் எல்ைலயில் அப்ேபா� இளநைக விைளயா�ய�. ெநற்றியி�ம்,



க�நீல ெந�ங் கண்களி�ம், மாம்பழக் கன்னங்களி�ம் நாணம்
விைளயா�ய�. ெநஞ்சில் பரவசம் விைளயா�க் ெகாண்��ந்த�.

“வசந்தமாைல! எவ்வள� அழகான ெபயர் இ�? நீ ேகட்டாயல்லவா!”
என்� பல்லக்கில் எதிேரயி�ந்த ேதாழிைய வினவினாள் அந்தச் ெசல்வ
மகள்; ேதாழி ெபா�ள் நிைறந்த நைக �ரிந்தாள். இதற்�ள் களத்தில் அந்த
இைளஞ�ம் யவன மல்ல�ம் ைககலந்� ேபார் ெதாடங்கியதால் - எ�ந்த
ஆரவாரம் அவர்கள் கவனத்ைதக் கவரேவ, அவர்க�ம் களத்தில் கவனம்
ெச�த்தலாயினர். இவ்வள� திறைமயாக மற்ேபார் ெசய்யத் ெதரிந்தவனா
‘இ�வைர ஒன்�ந் ெதரியாதவைனப் ேபால் நின்� ெகாண்��ந்தான்?’

என்� ��யி�ந்தவர்கைள வியக்கச் ெசய்த� இளங்�மரன் என்�
அைழக்கப்பட்ட அந்த இைளஞனின் வன்ைம! மின்னல் பாய்வ� ேபால் தன்
ெபான் நிறக் கரங்கைள நீட்�க் ெகாண்� அவன் பாய்ந்� தாக்கிய
ேபாெதல்லாம் யவனமல்ல�க்� விழி பி�ங்கிய�. இளங்�மரைன
உற்சாக�ட்� அவ�டன் இ�ந்த இைளஞர்கள் ைககைள ஆட்�யவாேற
ஆரவாரம் ெசய்� �வினர்.

இந்தச் சமயத்தில் சித்திரப் பல்லக்கிலி�ந்� பட்�னப்பாக்கத்�
இளநங்ைக தன் ேதாழி வசந்தமாைலைய ேநாக்கி இனிய �ரலில் யவன
மல்லைனத் திணறச் ெசய்�ம் அவன் �கைழ வாய் ஓயாமல் �றிக்
ெகாண்��ந்தாள்.

“நீங்கள் எைத�ேம அதிகமாகப் �க�ம் வழக்கமில்ைலேய, இன்ைறக்�
ஏேனா இப்ப�…?” என்� ெதாடங்கிய அவள் ேதாழி வசந்தமாைல
ெசாற்களில் ெசால்ல ஆரம்பித்தைதச் ெசாற்களால் ��க்காமல் தன் நளினச்
சிரிப்பில் ��த்� நி�த்தினாள்.

களத்தில் மற்ேபார் வி�வி�ப்பான நிைலைய அைடந்தி�ந்த�.

இ�வரில் ெவற்றி யா�க்� என்� ��� ெதரிய ேவண்�ய சமயம் ெந�ங்கிக்
ெகாண்��ந்த�. எல்ேலா�ைடய உள்ள�ம் அந்த விநா�ைய ஆவேலா�
எதிர்ெகாள்ளத் தவித்�க் ெகாண்��ந்த�. இன்னாெரன்� ெதரியாமல்
இன்ன காரணம் என்� விளங்காமல் எல்லா�ைடய மனத்தி�ம்
அ�தாபத்ைதப் ெபற்�க் ெகாண்��ந்த அந்தத் தமிழ் இைளஞேன ெவல்ல
ேவண்�ெமன்� அைனவ�ம் எதிர்பார்த்தனர். அவன் ேதாற்றால் அத்தைன
ேப�ைடய உள்ள�ம் ேதாற்�வி�ம் ேபாலி�ந்த�. களத்தில் அவ�ைடய
கவர்ச்சி வள�ம். விழிகளில் ேசார்� ெதரிந்தேபாெதல்லாம் காண்ேபார்



விழிகளில் பதறி அஞ்�ம் நிைல ெதரிந்த�. ெபான்வார்த்� வ�த்� அளவாய்
அழகாய்த் திரண்டாற் ேபான்ற அவன் ேதாள்கள் �வண்ட ேபாெதல்லாம்
சித்திரப் பல்லக்கிலி�ந்த எட்� �மரன் வீட்�ப் ெப�ஞ்ெசல்விக்�த் தன்
ெநஞ்சேம �வண்�ேபாய் விட்ட�.

இ�தியாக எல்ேலா�ம் எதிர்பார்த்�க் ெகாண்��ந்த அந்த விநா��ம்
வந்த�. ேவரற்�ச் சா�ம் அ� மரம்ேபால் யவனமல்லன் விழி பி�ங்கி,
மணற்பரப்பில் சாய்ந்தான். இளங்�மரன் ெவன்றான். ெவற்றி மகிழ்ச்சியில்
�ட்டம் அடங்காத ஆரவாரம் ெசய்த�! அவ�ைடய நண்பர்கேளா
களத்�க்�ள் ஓ�வந்� அவைன அப்ப�ேய ேமேல �க்கிவிட்டனர். இந்திர
விழா�க்காக அங்ேக வந்தி�ந்த மலர்க்கைடயிலி�ந்� �ல்ைல மாைல
ஒன்ைற வாங்கிக் ெகாணர்ந்� அவன் க�த்தில் �ட்�னான் உடனி�ந்த
நண்பர்களில் ஒ�வன். ெவற்றிக் களிப்ேபா� அவன் அழ� திகழச் சிரித்�க்
ெகாண்� நின்றேபா�, மலர்ந்த மார்பில் அலர்ந்� ெநளிந்த �ல்ைல
மாைல�ம் ேசர்ந்� ெகாண்� சிரிப்ப� ேபால் ேதான்றிய�. அந்தச்
சிரிப்ைப�ம் ெவற்றிைய�ம் �ட்டத்திலி�ந்த சில யவனர்கள் மட்�ம்
அவ்வளவாக வி�ம்பவில்ைல ேபாலத் ேதான்றிய�. அங்ேக ��யி�ந்த
�ட்டம் சிறி� கைலந்� ேபாவதற்� வழி ஏற்பட்டேபா� அவ�ம், அவ�ைடய
நண்பர்க�ம் மணற்பரப்பில் நடக்கத் ெதாடங்கினர். அப்ேபா� வழிையேய
மறிப்ப� ேபால் ெகாண்� வந்� நி�த்தப்பட்ட� அந்தச் சித்திரப் பல்லக்�.

�ண்ணிய � ேவைலப்பா�கள் அைமந்த பல்லக்கின் ஓவியத் திைர
விலகிய�. வைளகள் ��ங்�ம் ெசந்நிற �ன்ைக ஒன்� நீண்ட�. அந்தக்
ைகயின் ெமல்லிய நீண்ட காந்தள் விரல்களில் ேபெராளி நிைறந்த�ம் விைல
வரம்பற்ற�ம் நவமணிகளால் ெதா�க்கப்பட்ட�மான மணிமாைல ஒன்�
இலங்கிய�. அந்த மாைல ஏந்திய ெசந்தாமைரப் �ங்கரம் இளங்�மர�ைடய
�கத்திற்� �ன் நீண்ட ேபா� அவன் ஒன்�ம் �ரியா� திைகத்தான்.

நிமிர்ந்� பார்த்தேபா� பல்லக்கி�ள்ளி�ந்� அந்த இளநங்ைக �கத்தி�ம்,
கண்களி�ம், இதழ்களி�ம், எங்�ம் சிரிப்பின் மலர்ச்சிேதான்ற எட்�ப்
பார்த்தாள். பல்லக்கி�ள்ளி�ந்� பரவிய ந�மணங்களினா�ம், தி�ெரன்�
ஏற்பட்ட அந்தச் சந்திப்பினா�ம் சற்ேற தயங்கி நின்றான் இளங்�மரன்.

ெசால்ைலக் �ைழத்� உணர்� ேதாய்த்த ெமல்லினிைமக் �ரலில் அவள்
�றலானாள்.

“இந்தப் பரிைச நீங்கள் ஏற்�க் ெகாள்ள ேவ�ம்.”

“எதற்காகேவா…?”



“ெப�வீர�ம் ெவற்றி�ம் உைடயவர்கைளப் பரிசளித்�ப் ேபாற்�ம்
ெப�ைமைய அைட�ம் உரிைம இந்தப் �ம்�கார் நகரத்தில்
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் உண்�! எல்ேலா�க்�ம் மகிழ்ச்சி த�கிற இந்திர
விழாக்காலத்தில் இப்ப�ப் பரிசளிக்�ம் வாய்ப்� ஒன்� எனக்�க்
கிைடத்தற்காக நான் ெப�ைமப்ப�கிேறன்.”

சற்�ம் தயங்காமல் �ணிவாக இவ்வா� ம�ெமாழி �றிய அந்த
எழிலரசியின் வதனத்ைதச் சில விநா�கள் இைமயா� ேநாக்கினான்
இளங்�மரன். அவள் இன்�ம் நன்றாக, இன்�ம் அழகாக, இன்�ம்
நிைறவாக நைகத்�க் ெகாண்ேட மணிமாைலைய அவ�க்� மிக அ�கில்
நீட்�னாள் அந்தத் �ணி�ம், ெசல்வச் ெசழிப்�ம் அவன் மனத்�க்�ப்
��ைமயான அ�பவத்ைத அளித்தன. பல்லக்கிலி�ந்த அைடயாளங்கள்
அவள் எட்�ப் பட்டம் ெபற்ற ெப�ங்��ையச் ேசர்ந்தவள் என்பைத அவன்
உய்த்�ணர இடமளித்தன.

பதில் ஒன்�ம் �றாமல் ெமல்ல நைகத்தான் இளங்�மரன். அந்த
நைகப்பில் எைதேயா சாதாரணமாக மதித்� ஒ�க்�கிறாற் ேபான்ற
அலட்சியத்தின் சாயல் தான் அதிகமி�ந்த�. அவன் நண்பர்கள்
அைமதியாக நின்� கவனித்�க் ெகாண்��ந்தார்கள். இளங்�மரன் அேத
��ம்� நைகேயா� ேகட்டான்.

“அம்மணி! எனக்� ஒ� சி� சந்ேதகம்!”

“என்ன சந்ேதகமா?”

“இைத எனக்�க் ெகா�த்�வி�வதனால் நீங்கள் ெப�ைமப்பட
இடமி�க்கிற�. ஆனால் இைத உங்களிடமி�ந்� வாங்கிக் ெகாள்வதனால்
நான் ெப�ைமப்பட்�க் ெகாள்ளச் சிறிதாவ� இடமி�க்கிறதா என்ப�தான்
என் சந்ேதகம்” என்� நிதானமாக ஒவ்ெவா� வார்த்ைதயாக நி�த்தி
இளங்�மரன் ேகட்டேபா� அவள் ம�ண்டாள். அவ�ைடய மலர் விழிகள்
வியந்த� ேபாலகன்றன.

“வாங்கிக் ெகாள்�ங்கள், ஐயா! எங்கள் தைலவி நீங்கள் மற்ேபார்
ெசய்தேபா� காட்�ய ஆர்வத்ைதக் கண்� நாேன வியப்பைடந்� விட்ேடன்!”

எழிலரசிக்� எதிேர ேதாழி ேபான்ற ேதாற்றத்ேதா� வீற்றி�ந்த மற்ெறா�
ெபண் இளங்�மரைன ேநாக்கி இவ்வா� பரிந்� �றினாள். இைதக் ேகட்�



இன்�ம் ெபரிதாக நைகத்தான் இளங்�மரன். அவள் �கம் அந்த
நைகப்ெபாலியால் ��ங்கிச் சி�த்த� ேபால் சாயல் மாறிய�.

உடேன, “வசந்தமாைல! பத்� �றாயிரம் ெபான் ெப�மான�ள்ள
மணிமாைலையப் பரி� ெகா�ப்பதற்காக நாம் ெப�ைமப்ப�வ�
ெபரிதில்ைலயாம். இவர் ெப�ைமப்ப�வதற்� இதில் இடமி�க்கிறதா என்�
சிந்திக்கிறாராம்” என்� அவள் ேதாழியிடம் ��வ� ேபால் அவ�க்�க்
�றிய �றிப்�ைரயில் க�ைம�ம் இகழ்ச்சி�ம் கலந்தி�ப்பைத அவன்
உணர்ந்� ெகாண்டான். அவன் வதனத்தில் நைகக் �றிப்� வறண்ட�.

ஆண்ைமயின் கம்பீரம் நிலவிய�.

“மன்னி�ங்கள், அம்மணி! உங்கள் மணிமாைலயின் ெப�மானம் பத்�
�றாயிரம் ெபான்னாயி�க்கலாம். அதற்� ேம�ம் இ�க்கலாம்! ஆனால்
என்�ைடய வீரத்தின் ெப�மானமாக அைத நீங்கள் ெகாள்ள ேவண்�ய
அவசியமில்ைல. ‘ெகாள்’ எனக் ெகா�த்தல் உயர்ந்த�. ‘ெகாள்ளமாட்ேடன்’

என்� ம�ப்ப� அைதவிட உயர்ந்த� என்� பைழய �ல்களில்
ப�த்தி�ப்பீர்கள். என்ைனப்ேபால் ஆண்ைம�ம் தன்மான�ம் உள்ளவர்கள்
பிற�ைடய ைககளிலி�ந்� அவசியமின்றி எைத�ம் ெபற வி�ம்�வதில்ைல,

இந்தப் ெபரிய நகரத்திேல இலஞ்சி மன்றத்தி�ம்.,[^வரலாற்�க் காலத்�ப்
�ம்�காரில் இ�ந்த இடங்கள்.] உலக அறவியின் வாயிற்�றத்தி�ம் ��ம்,
���மாக ெநாண்��ம், ேநா�டம்�மாக ஆற்ற�ம் வசதி�மில்லாத ஏைழயர்
எத்�ைணேயா ேபர் பிச்ைசப் பாத்திரங்க�டன் ஏங்கிக் கிடக்கிறார்கள்.

அப்ப�க் ெகா�ப்பதானால் அவர்க�க்� வாரிக்ெகா�த்�ப்
ெப�ைமயைட�ங்கள். வணக்கம், மீண்�ம் உங்க�க்� என் நன்றி, ேபாய்
வ�கிேறன்” என்� விைரவாக விலகி நடந்தான் இளங்�மரன். அவைனப்
பின்பற்றி நடந்த நண்பர்களின் ஏளன நைகெயாலி அவள் ெசவியிற்
பாய்ந்த�. இளங்�மரனின் க�த்தில் ெவற்றிமாைலயாக அைசந்த
�ல்ைலமாைலயின் ந�மணம் அவன் விைரவாகத் தி�ம்பி நடந்த
திைசயிலி�ந்� பல்லக்கி�ள் காற்ேறா� கலந்� வந்� பரந்த�. ஆனால்
அந்த மணத்தினால் அவ�ைடய ேகாபத்ைத�ம் ஏமாற்றத்ைத�ம் ஆற்ற
��யவில்ைல. பல்லக்�த் �க்கி நிற்பவர்க�க்�ம், ேதாழிக்�ம்
�ன்னிைலயில் தன்ைன எ�த்ெதறிந்� ேபசிவிட்�ப் ேபான அவன் ெசல்�ம்
திைச ேநாக்கி அவள் கண்கள் சீற்றத்ைதப் �லப்ப�த்தின. அவள் தன்
ைகவிரல்கைள மணிமாைலேயா� ேசர்த்�ச் ெசா�க்கினாள். அவ�ைடய
பவழெமல் உத�கள் ஒன்ைறெயான்� ெமல்லக் கவ்வின.



ேவகமாக நடந்த இளங்�மரன் சற்ேற நின்� ேகட்க ��ந்தி�ந்தால்
அந்தப் பல்லக்� அங்கி�ந்� நகர்ந்தேபா�, “வசந்தமாைல! இவைன
அழகன் என்� மட்�ம் நிைனத்ேதன்; �ரடனாக�ம் திமிர் பி�த்தவனாக�ம்
அல்லவா இ�க்கிறான்?” என்� சீறி ஒலித்த ெசல்வ மகளின் ேகாபக்
�ரைலத் தா�ம் ெசவிம�த்தி�ப்பான். ஆனால் அந்தச் சீற்றக் �ரலில்
சீற்றேம ��ைமயாக இ�ந்ததா? இல்ைல! கவனித்தால் சீற்ற�ம் சீற்றமற்ற
இன்�ம் ஏேதா ஒ�ணர்�ம் கலந்� இ�ந்த� �லப்பட்ட�.



சக்கரவாளக் ேகாட்டம்
இராப்ேபா� ந� யாமத்ைதத் ெதாட்�க் ெகாண்��ந்த�. இந்திரவிழாவின்
ஆரவாரங்கள் �ம்�காரின் �றநகர்ப் ப�திகளில் அதிகமாக இல்ைல. �ற
நகரில் சக்கரவாளக் ேகாட்டத்ைத அ�த்தி�ந்த சம்பாபதி வனம் இ�ண்�
கிடந்த�. நிலா ஒளியின் ஆற்றல் அந்த கண்டம் வனத்தில் தன்
ஆதிக்கத்ைதப் படர விட ��யா�. அடர்ந்� ெந�ங்கிய மரங்க�ம் ெச�
ெகா�க�ம் பின்னிப் பிைணந்� ெந�ந்ெதாைல�க்�ப் பரந்� கிடந்த�
சம்பாபதி வனம். அந்த வனத்தில் மற்ேறார் �றம் காவிரிப் �ம்பட்�னத்�
மயான�ம், சக்கரவாளக் ேகாட்டெமன்�ம் ப�தி�ம் இ�ந்தன.

சக்கரவாளக் ேகாட்டத்தின் அங்கங்களாகிய �னிவர்களின் தவச்சாைல�ம்
கந்திற்பாைவ ேகாட்ட�ம் உலகவறவி�ம் இன்ெனா� பக்கத்ேத இரவின்
அைமதியிேல �ழ்கிக் கிடந்தன மரக்கிைளகளின் அடர்த்திக்� இைடேய
சி� சி� இைடெவளிகளின் வழிேய க�ப்�த் �ணியிற் கிழிசல்கள் ேபால்
மிகக் �ைறந்த நிலெவாளி சிதறிப் பரவிக் ெகாண்��ந்த�. நரிகளின்
விகாரமான ஊைள ஒலிகள், ேகாட்டான்க�ம், ஆந்ைத�ம் �ரல்
ெகா�க்�ம் பயங்கரம் எல்லாமாகச் ேசர்ந்� அந்த ேநரத்தில் அந்த
வனப்ப�திைய ஆட்கள் பழக அஞ்�மிடமாக்கிக் ெகாண்��ந்தன.

வனத்தின் ந�ேவ சம்பாபதி ேகாயில் தீபத்தின் மங்கிய ஒளியினால்
�ற்�ப்�றம் எைத�ம் நன்றாகப் பார்த்�விட ��யா�. நரி ஊைளக்�ம்
ஆந்ைத அலற�க்�ம் இைணந்� ந�ந�ேவ சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�
வன்னி மரங்களின் கீேழ கபாலிகர்களின் நள்ளிர� வழிபாட்� ெவறிக்
�ரல்க�ம் விகாரமாக ஒலித்தன.

இந்தச் �ழ்நிைலயில் சம்பாபதி வனத்தின் ஒ� ப�தியில் இளங்�மரன்
அவசரமாக நடந்� ெசன்� ெகாண்��ந்தான். ேதாளி�ம் உடலின் பிற
அங்கங்களி�ம் மாைலயில் கடற்கைரயில் அந்த யவன மல்லேனா� ேபாரிட்�
ெவன்ற கைளப்� இ�ந்ததாயி�ம் மிக �க்கியமான காரியத்ைத எதிர்
ேநாக்கிச் ெசல்கிறவன் ேபால் அந்த அகால ேநரத்தில் அங்� அவன் ெசன்�
ெகாண்��ந்தான். கடற்கைரயி�ம், நாளங்கா�ப் �த ச�க்கத்தி�ம்,



இந்திரவிழாக் ேகாலாகலங்கைளப் பார்த்� விட்�த் தி�ம்பியேபா�
ம��ர்ப்பாக்கத்தில் - நண்பர்கைள ஒவ்ெவா�வராக அ�ப்பிவிட்�,

ேவண்�ெமன்ேற தனிைமைய உண்டாக்கிக் ெகாண்�, �றப்பட்��ந்தான்
அவன். இந்தச் சம்பாபதி வன�ம், சக்கரவாளக் ேகாட்ட�ம், பயங்கரமான
இர�ச் �ழ�ம் அவ�க்�ப் �தியைவயானால்தாேன அவன் பயப்பட
ேவண்�ம்? உயிர்களின் அழி�க்� நிலமாக இ�ந்த இேத சக்கரவாளத்�க்�
அ�கில் இ�ந்த வனத்தில்தான் அவன் வளர்ந்� ெசழித்�க் காைளப்
ப�வம் எய்தினான்! இேத சம்பாபதி ேகாவில் வாயிலி�ள்ள நாவல்
மரங்களின் கீழ் விடைல வாலிபர்கேளா�ம், �ரட்� இைளஞர்கேளா�ம்,
அைலந்� திரிந்�தான் வலிைமைய வளர்த்�க் ெகாண்டான். இங்ேக
ஒவ்ேவாரிட�ம் ஒவ்ேவார் �த�ம், ேம� பள்ள�ம் அவ�க்�க் கரதலப் பாடம்
ஆயிற்ேற! எத்தைன வம்�ப் ேபார்கள், எத்தைன இளம் பிள்ைளச்
சண்ைடகள், எத்தைன அ�பி�கள், அவ�ைடய சி� ப�வத்தில் இந்த
நாவல் மரங்களின் அ�யில் நைடெபற்றி�க்�ம்! அவ�ைடய அஞ்சாைமத்
�ணி�க்�ம் இந்தச் �ழ்நிைலயில் வளர்ந்தேத ஒ� காரணெமன்�
நண்பர்கள் அ�க்க� ��வ�ண்�.

மனத்தின் அந்தப் பைழய நிைன�கள் எல்லாம் ேதான்றிப் படர ேவகமாக
நடந்� ெகாண்��ந்தான் இளங்�மரன்.

இன்ைறக்� இந்த நள்ளிரவில் நான் ெதரிந்� ெகாள்ளப் ேபாகிற
உண்ைம என் வாழ்வில் எவ்வள� ெபரிய மலர்ச்சிைய ஏற்ப�த்தப் ேபாகிற�!

என்ைனப் ெபற்ற அன்ைனைய நிைன� ெதரிந்த பின் �தன் �தலாக இன்�
காணப் ேபாகிேறன். அவ�ைடய அ�ள் திக�ம் தாய்ைமத்
தி�க்ேகாலத்ைத இந்த இ�ண்ட வனத்�க்�ள் சம்பாபதி ேகாவிலின்
மங்கிய விளக்ெகாளியில் காணப் ேபாகிேறேன என்ப�தான் எனக்�
வ�த்தமாயி�க்கிற�! இன்�ம் ஒளிமிக்க இடத்திேல அவைளக்
காணேவண்�ம். தாேய! என்ைன வளர்த்� ஆளாக்கி வாழவிட்��க்�ம்
அந்த �னிதமான �னிவர். இன்� உன்ைன எனக்�க் காண்பிப்பதாக
வாக்களித்தி�க்கிறார். ‘சித்திைர மாதம் சித்திைர ��மதி நாளில் இந்திர
விழாவன்� உன் அன்ைனையக் காண்பிக்கிேறன்’ என்� �ன்றாண்�களாக
ஏமாற்றி, என் ஆவைல வளர்த்�விட்டார் �னிவர். இன்� என் உள்ளம்
உன்ைன எதிர்பார்த்� ெநகிழ்ந்தி�க்கிற�. அன்ைனேய! உன்�ைடய
பாதங்கைளத் ெதாட்� வணங்�ம் ேப� இந்தக் காைளப்
ப�வத்திலி�ந்தாவ� எனக்�க் கிைடக்கவி�க்கிறேத! இன்� என்
வாழ்வில் ஒ� ெபான்னாள்’ என்� ெப�ைம ெபாங்க நிைனத்தவனாக



விைரந்� ெகாண்��ந்தான் இளங்�மரன். தா�ம் தந்ைத�ம் எவெரன்�
ெதரியாமல் சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�த் தவச் சாைலயி�ள்ள
�னிவெரா�வரால் வளர்த்� ஆளாக்கப்பட்டவன் அவன்; வய� வந்தபின்
அவன் தன் ெபற்ேறார் பற்றி நிைன� வ�ம்ேபா� எல்லாம் ஏேதேதா ெசால்லி
ஆவைல வளர்த்தி�ந்தார் அந்த �னிவர், சித்திரா ெபௗர்ணமியன்�
காட்�வதாகச் ெசால்லி �ன்��ைற இந்திரவிழாக்களில் அவைன
ஏமாற்றிவிட்��ந்தார் அவர். எத்தைனக்ெகத்தைன ைதரியசாலியாக�ம்
அழகனாக�ம் வளர்ந்தி�ந்தாேனா, அத்தைனக்கத்தைன தன் பிறப்ைபப்
பற்றி அறிந்� ெகாள்ளத் தவிக்�ம் தணியாத் தாகம் அவ�ள் வளர்ந்�
ெகாண்��ந்த�. அதில் மிகப் ெபரிய மர்மங்க�ம் அதியற்�தச்
ெசய்திக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்ேபால் ஓர் அ�மானம் அவ�ள் தானாகேவ
��கி வள�ம்ப� ெசய்தி�ந்தார் அந்த �னிவர்.

அன்� இர� ந� யாமத்திற்� ேமல் சம்பாபதி ேகாவிலின் பின்�ற�ள்ள
நாவல் மரத்தின் கீழ் அவைனப் ெபற்ற தாைய�ம் அவைன�ம் எவ்வாேற�ம்
சந்திக்க ைவத்� வி�வதாக �னிவர் உ�தி �றியி�ந்தார்.

‘ஆகா! அேதா நாவல் மரத்த� வந்�விட்ட�. மரத்த�யில் யாேரா
ேபார்த்திக் ெகாண்� அடக்கமாக அமர்ந்தி�க்கிறார் ேபால�ம் ெதரிகிற�.

பக்கத்தில் சிறி� விலகினாற்ேபால் நிற்ப� யார்? ேவ� யாராயி�க்�ம்?
�னிவர்தான்! என் அ�ைம அன்ைனைய அைழத்� வந்� அமர ைவத்�க்
ெகாண்� என்ைன எதிர்பார்த்� ஆர்வத்ேதா� நிற்கிறார் ேபா�ம்! நான்தான்
வீணாக ேநரமாக்கி விட்ேடன். இன்�ம் சிறி� ேபா� �ன்னாேலேய
வந்தி�க்கலாேம!’

இவ்வா� உணர்� மயமான எண்ணங்கேளா� மரத்த�ைய ெந�ங்கிய
இளங்�மரன், “�வாமி! என் அன்ைனைய அைழத்� வந்�விட்�ர்களா?
இன்� நான் ெபற்ற ேபேற ேப�” என்� அன்� ெபாங்கக் �றியவாேற
�னிவரின் ம�ெமாழிைய�ம் எதிர்பார்க்காமல் அமர்ந்தி�ந்த
அன்ைன��ைவ வணங்�ம் ேநாக்�டன் ெந�ஞ்சாண் கிைடயாக மண்ணில்
வீழ்ந்தான். ‘அம்மா’ என்� �ைழந்த� அவன் �ரல்.

அம்மாவின் பதில் இல்ைல! ஆசி ெமாழி ��ம் அன்ைனயின் பாசம்
நிைறந்த �ர�ம் ஒலிக்கவில்ைல! ெமல்லச் சந்ேதகம் எ�ந்த�
இளங்�மரனின் மனத்தில். ‘அன்ைனையக் கா�ம் ஆர்வத்தில் இ�ளில்



யாெரன்� ெதரியாமேல வீழ்ந்� வணங்கிக் ெகாண்��க்கிேறாேமா!’ என்�
ம�ண்� விைரவாக எ�ந்தி�க்க நிமிர்ந்தான்.

இரண்� வலிைம வாய்ந்த ைககள் அவ�ைடய ேதாள் பட்ைடகைள
அ�க்கி ேமேல எழ ��யாமல் ெசய்தன. ேவ� இ� ைககள் கால் பக்கம்
உதற ��யாமல் தன்ைனக் கட்ட �யல்வைத�ம் அவன் உணர்ந்�
ெகாண்டான்.

அன்ைனையக் கா�ம் ஆர்வத்தில் ஏமாந்� தப்�க் கணக்�ப் ேபாட்�
விட்ேடாம் என்� தீர்மானமாக உணர்ந்� எச்சரிக்ைக ெபற்ற அவள் �ள்ளி
எ�ந்� திமிர �யன்றான். நாவல் மரத்தில் ஆந்ைத அலறிய�. மரத்ைதப்
�கலைடந்தி�ந்த ஏேதா சில பறைவகள் இ�ளில் ஓைசெய�மா�
சிறக�த்�ப் பறந்தன.



கதக்கண்ணன் வஞ்சினம்
உயிர்க்�ணங்க�ள் ஏேத�ம் ஒன்� மி�ந்� ேதான்�ம்ேபா� மற்றைவ
அடங்கி நின்�வி�ம் என்� �னிவர் தனக்� அ�க்க�க் ��ம் தத்�வ
வாக்கியத்ைத அந்தப் பயங்கரமான �ழ்நிைலயில் பைகவர் கரங்களின் கீேழ
அ�ங்கிக் ெகாண்ேட மீண்�ம் நிைனத்தான் இளங்�மரன். தாையக்
காணப் ேபாகிேறாம் என்ற அடக்க ��யாத அன்�ணர்வின் மி�தியால், �ன்
எச்சரிக்ைக, தீரச் சிந்தித்தல் ேபான்ற பிற உணர்�கைள இழந்�, தான்
பைகைமயின் வம்பில் வைகயாக சிக்கிக் ெகாண்டைத அவன் உணர்ந்தான்.

ேமேல எழ ��யாமல் ேதாள் பட்ைடகைள�ம் கால்கைள�ம் அ�த்�ம் ேபய்க்
கரங்களின் கீழ்த் திணறிக் ெகாண்ேட சில விநா�கள் தயங்கினான் அவன்.

சிந்தைனையக் �ராக்கி எைதேயா உ�தியாக ��� ெசய்தான். மனத்தில்
எல்ைலயற்� நிைறந்� ெப��ம் வலிைமைய உட�க்�ம் பரவச் ெசய்வ�
ேபாலி�ந்தேத தவிர அவன� சிறி� ேநரத் தயக்க�ம் அச்சத்தின்
விைளவாக இல்ைல!

�தலில் வணங்�வதற்காகக் கீேழ கவிழ்ந்தி�ந்த உள்ளங்ைககளில்
��மணல் கலந்த ஈரமண்ைண ெமல்லத் திரட்� அள்ளிக் ெகாண்டான்.

‘பிறந்த மண் காப்பாற்�ம்’ என்பார்கள். சி�வயதிலி�ந்� தவழ்ந்�ம்,
��தியா��ம் தான் வளர்ந்த சம்பாபதிவனத்� மண் இன்�ம் சில
கணங்களில் தனக்� உதவி ெசய்� தன்ைனக் காப்பாற்றப் ேபாவைத
எண்ணியேபா� இளங்�மர�க்�ச் சிரிப்� வந்த�. தன் வன்ைமைய எல்லாம்
திரட்�க் ெகாண்� திமிறித் தைலைய நிமிர்த்தித் ேதாைள அ�க்கிக்
ெகாண் ��ந்தவ�ைடய வயிற்றில் ஒ� �ட்� �ட்�னான். அந்த �ட்�த்
தாங்காமல் �ட்டப்பட்டவன் நாவல் மரத்த�யில் இடறி வி�ந்தான். அேத
சமயம் பின்�றம், கால�யில் கால்கைளப் பிைணத்�க் கட்ட �யன்�
ெகாண்��ந்தவைன�ம் பலமாக உைதத்�த் தள்ளிவிட்�, உடேன
விைரவாகத் �ள்ளி எ�ந்� நின்� ெகாண்டான் இளங்�மரன். �ன்�ம்
பின்�மாகத் தள்ளப்பட்� வி�ந்த எதிரிகள் இ�வரில் யார் �தலில் எ�ந்�
வந்� எந்தப் பக்கம் பாய்ந்� தன்ைனத் தாக்�வார்கெளன்� அ� மானம்



ெசய்� அதற்ேகற்ற எச்சரிக்ைக�ணர்ேவா� நின்றான். அடர்ந்த இ�ண்ட
அந்தச் �ழலில் கண்களின் கா�ம் ஆற்றைல�ம், ெசவிகளின் ேகட்�ம்
ஆற்றைல�ம் �ர்ைமயாக்கிக் ெகாண்� நின்றான். அவன் எதிர்பார்த்தப�ேய
நடந்த�. கால் பக்கம் உைதப்பட்� வி�ந்தவன் எ�ந்� இளங்�மரைனத்
தாக்கப் பாய்ந்� வந்தான். இ�ளில் கனல் �ண்டங்கைளப்ேபால் தன்ைனக்
�றிைவத்� �ன் நக�ம் அவன் விழிகைளக் கவனித்தான் இளங்�மரன்,

மடக்கிக் ெகாண்��ந்த தன் ைககைள உயர்த்தி, “இந்தா இைதப் ெபற்�க்
ெகாள்; சம்பாபதி வனத்� மண் வளமான�, பழைம�ம் ெப�ைம�ம்
வாய்ந்த� என்� �றிச் சிரித்�க் ெகாண்ேட விரல்கைளத் திறந்� எதிர்
வ�ம் கனற் கண்கைளக் �றிைவத்� வீசினான். கண்களில் மண் வி�ந்�
திணறியவன் இளங்�மரன் நிற்�மிடம் அறியா� இ�ளில் ைககைள
�ன்நீட்�த் தடவிக் ெகாண்� மயங்கினான். அப்ேபா� மற்ெறா� எதிரி
எ�ந்� வரேவ, இளங்�மரன் அவைன வரேவற்கச் சித்தமானான். அவன்
ைககளி�ம், ெநஞ்சி�ம் வலிைம ெப�க்ெக�த்� ஊறிய�. தாைய�ம்
�னிவைர�ம் சந்திக்க ��யாைமயினால் சிதறியி�ந்த இளங்�மரனின்
நம்பிக்ைககள் பைகவைன எதிர்க்�ம் ேநாக்கில் மீண்�ம் ஒன்�பட்டன.

நாவல் மரத்த�யிலி�ந்� எ�ந்� வந்தவ�ம் இளங்�மர�ம் ைககலந்�
ேபாரிட்டனர். எதிரி தான் நிைனத்த�ேபால எளிதாக மடக்கி ெவன்� விட
��ந்த ஆள் இல்ைல என்ப� சிறி� ேநரத்�ப் ேபாரிேலேய இளங்�மர�க்�
விளங்கிய�. வைகயான �ரடனாக இ�ந்தான் எதிரி. இரண்�
காரணங்க�க்காகப் ேபாரிட்டவாேற ேபாக்�க் காட்� எதிரிையச் சம்பாபதி
ேகாவில் �ன்�ற�ள்ள மங்கிய தீபத்தின் அ�ேக இ�த்�க்
ெகாண்�ேபாய்ச் ேசர்க்க வி�ம்பினான் இளங்�மரன். �தற்காரணம்: ‘யார்
என்ன ெதாடர்பினால் தன்ைன அங்ேக அந்த இரவில் ெகால்�வதற்�த்
திட்டமிட்�ச் ெசய்வ� ேபால தாக்�கிறார்கள்’ என்பைத அவன் நன்றாக
இனங் கண்� அறிந்� ெகாள்ள வி�ம்பினான். அப்ப� அறிந்�
ெகாள்ளாமல், அவர்கள் தன்னிடமி�ந்ேதா, தான் அவர்களிடம் இ�ந்ேதா,
தப்பிச் ெசல்லலாகாெதன்� உ�தி ெசய்� ெகாண்��ந்தான் அவன்.

இரண்டாவ� காரணம், �தலில் தன்னால் கண்களில் மண் �வப் ெபற்ற
எதிரிைய�ம் கண்கைளக் கசக்கிக் ெகாண்� பார்ைவ ெதரிந்�
மற்றவேனா� வந்� ேசர்ந்� ெகாண்� தன்ைனத் தாக்�வதற்�ள் ஒ�வைன
மட்�ம் பிரித்�ச் சிறி� ெதாைல� விலக்கிக் ெகாண்� ேபாகலாேம என்ப�ம்
அவன் திட்டமாயி�ந்த�.

ஆனால் இளங்�மரன் எவ்வள�க்�த் தன்ேனா� ேபாரிட்டவைனச்
சம்பாபதி ேகாவில் �ன்�ற�ள்ள தீப ஒளியில் ெகாண்� ேபாய் நி�த்த



�யன்றாேனா அவ்வள�க்� �ன்வரத் தயங்கி இ�ட்�ேலேய பின்�க்�
இ�த்� அவைனத் தாக்கினான் அவ�ைடய எதிரி. இதனால்
இளங்�மரனின் சந்ேதக�ம் எதிரிைய இனங்கண்� ெகாள்ள வி�ம்�ம்
ஆவ�ம் விநா�க்� விநா� ேவகமாகப் ெப�கிய�. தீபஒளி இ�க்�ம்
பக்கமாக இளங்�மரன் அவைன இ�ப்ப�ம் இ�ள் மண்�யி�க்�ம்
பக்கமாகேவ அவன் இளங்�மரைனப் பதி�க்� இ�ப்ப�மாக ேநரம் கழிந்�
ெகாண்��ந்த�.

“ைதரியசாலிகள் ெவளிச்சத்�க்� வந்� தங்கள் �கத்ைதக் காட்ட
இவ்வள� ��வ� வழக்கமில்ைலேய!” என்� ஏளனமாக நைகத்�க்
ெகாண்ேட இளங்�மரன் �றியதன் ேநாக்கம் எதிராளி ��ம் பதிலின்
�லமாக அவன் �ரைலயாவ� ேகட்� நிதானம் ெசய்� ெகாள்ளலாம்
என்ப�தான். ஆனால் இந்த �யற்சி�ம் பயனளிக்கவில்ைல. எதிரி வாயால்
ேபசவில்ைல. தன் ஆத்திரத்ைதெயல்லாம் ேசர்த்�க் ைககளால் மட்�ேம
ேபசினான். மீண்�ம் இளங்�மரன் அவன் தன்மானத்ைதத் �ண்� வி�ம்
விநயமான �ரலில் “இவ்வள� தீரமாக எதிர்த்�ப் ேபாரி�ம் என்�ைடய
எதிரி ேகவலம் ஓர் ஊைமயாக இ�க்க ���ெமன்� எனக்�த்
ேதான்றவில்ைல” என்� வாையக் கிளற �யன்றான். அதற்�ம்
எதிரியிடமி�ந்� பதில் இல்ைல. எதிரி தன்ைனக் காட்��ம் �தியவன்
என்ப�ம் வன்ைம �திர்ந்தவன் என்ப�ம் அவ�ைடய ைவரம் பாய்ந்த
இ�ம்�க் கரங்கைள எதிர்த்�த் தாக்�ம். ேபாெதல்லாம் இளங்�மர�க்�
விளங்கிய�. ஏற்ெகனேவ மாைலயில் கடற்கைரயில் மற்ேபாரிட்�க்
கைளத்தி�ந்த அவன் உடல் இப்ேபா� ேசார்ந்� தளர்ந்� ெகாண்ேட வந்த�.

இவ்வா� அவன் ைக தளர்ந்� ெகாண்� வந்த ேநரத்தில் கண்ணில் வி�ந்த
மண்ைணத் �ைடத்� விழிகைளக் கசக்கிக் ெகாண்� ெதளி�
ெபற்றவனாக இரண்டாவ� எதிரி�ம் வந்� ேசர்ந்� விட்டான்.

இளங்�மரனின் மன��தி ெமல்லத் �வண்ட�. ‘இவர்கெளன்ன
மனிதர்களா, அரக்கர்களா? எனக்�த் தளர்ச்சி ெப�கப் ெப�க இவர்கள்
சிறி�ம் தளராமல் தாக்�கிறார்கேள!’ என்� மனத்�க்�ள் வியந்�
திைகத்தான் இளங்�மரன், அவன் ெநஞ்ச�ம் உட�ம் ெபா�ைம இழந்தன,

எதிர்த்�த் தாக்�வைத நி�த்திவிட்� உரத்த �ரலில் அவர்களிடம்
ேகட்கலானான்:

“தய� ெசய்� நி�த்�ங்கள்! நீங்கள் யார்? எதற்காக இப்ப� என்ைன
வழிமறித்�த் தாக்�கிறீர்கள்? நான் உங்க�க்� என்ன ெக�தல்
ெசய்ேதன்? �னிவர் அ�ட்ெசல்வர் இன்� இந்ேநரத்தில் இங்� என்



அன்ைனைய அைழத்� வந்� காட்�வதாகக் �றியி�ந்தார்.
அன்ைனைய�ம், �னிவைர�ம் எதிர்பார்த்�த்தான் இங்ேக வந்ேதன்,

அன்ைன அமர்ந்தி�ப்பதாக எண்ணிேய வணங்கிேனன்…”

ேவகமாகக் �றிக் ெகாண்ேட வந்த இளங்�மரனின் தாவிலி�ந்�
ேமற்ெகாண்� ெசாற்கள் பிறக்கவில்ைல, அப்ப�ேய திைகத்� விழிகள்
விரிந்தகல இ��ற�ம் மாறி மாறிப் பார்த்� ம�ண்� நின்றான்.

ஆ! இெதன்ன பயங்கரக் காட்சி! இவர்கள் ைககளில் படெம�த்�
ெநளி�ம். இந்த நாகப் பாம்�கைள எப்ப�ப் பி�த்தார்கள்? இளங்�மர�க்�
இயக்கர் நடமாட்டம், ேபய்�த நிகழ்ச்சி இவற்றில் ஒ�ேபா�ம் நம்பிக்ைக
இல்ைல. சம்பாபதி வனத்திேலா, சக்கரவாளத் ேதாட்டத்�ச் �ற்�ப்
�றங்களிேலா ேபய் �தங்கள் பழ�வதாகச் சி� வயதில் அவன் இளம்
நண்பர்கள் கைத அளந்தால் அைதப் ெபா�த்�க் ெகாண்� அவனால் �ம்மா
இ�க்க ��யா�.

“ேபய்களாவ� �தங்களாவ�? நள்ளிர�க்� ேமலானா�ம் தாங்க�ம்
உறங்காமல் பிறைர�ம் உறங்க விடாமல் வன்னி மரத்த�யில் �ப்பா� ேபாட்�க்
ெகாண்��க்�ம் கபாலிகர்க�ம், �றநகர்ப் ப�திகளில் காவ�க்காகத்
திரி�ம் ஊர்க்காப்பாளர்க�ம்தான் ேபய்கள் ேபால் இரவில் நடமா�கிறார்கள்.

ேவ� எந்தப் ேப�ம், �த�ம் இங்ேக இ�ப்பதாகத் ெதரியவில்ைல” என்�
அத்தைகய ேநரங்களில் நண்பர்கைள எள்ளி நைகயா�யி�க்கிறான் அவன்.

அவேன இப்ேபா� ம�ண்டான்; தயங்கினான்; ஒன்�ம் �ரியாமல்
மயங்கினான். ஆனால் அந்த மயக்க�ம் தயக்க�ம் தீர்ந்� உற்�ப்
பார்த்தேபா�தான் உண்ைம �ரிந்த�. இ��ற�ம் தன் ேதாளில் ெசா�கி
வி�கிறாற்ேபால் அவர்கள் ெந�க்கிப் பி�த்�க்ெகாண்��ப்பைவ நாகப்
பாம்�கள் அல்ல; பாம்� படெம�ப்ப� ேபால் ைகப்பி�க்� ேமற்ப�தி
அைமந்த�ம் அத�டல் ெநளிவ�ேபால் கீழ்ப்ப�தி அைமந்த�மான �ரிய
வாள்கள் என்� ெதரிந்த�. அந்தக் காலத்தில் ேசாழ நாட்�ல் இத்தைகய
அைமப்�ள்ள சி�பைடக் கலங்கைளப் பயன்ப�த்�கிறவர்கள் காவிரிப்�ம்
பட்�னத்தி�ம் �ற்�ப் �றத்�க் கா�களி�ம் வாழ்ந்த எயினர் எனப்ப�ம்
ஒ�வைக �ரட்� நாகமரபினர் என்ப�ம் அவ�க்�த் ெதரி�ம். எயினர்
பிரிைவச் ேசர்ந்த நாகர்கள் அரக்கைரப்ேபால் வலிைம உைடயவர்கெளன்�ம்
உயிர்க் ெகாைலக்� அஞ்சாதவர்கெளன்�ம் அவன் ேகள்விப் பட்��ந்தான்.

�ைறயா�த�ம், ெகாள்ைளய�த்த�ம், வழிப்பறி ெசய்த�ம் ஆறைல



கள்வர்கள் [^சி� வழிகளி�ம் ெப� வழிகளி�ம் ேபாேவாைர அைலத்�த்
�ன்��த்�ம் கள்வ�க்� அக்காலப் ெபயர்.] ெசய்�ம் பிற ெகா�ைமக�ம்
எயினர் �ட்டத்தின�க்�ப் ெபா�� ேபாக்� விைளயாட்�க்கள் ேபான்றைவ
என்�ம் அவன் அறிந்தி�ந்தான். ஒளிப்பாம்�கள் ெநளிந்� ெகாத்�வதற்�ப்
படெம�த்� நிற்ப� ேபால் தன்ைன ேநாக்கி ஓங்கப்பட்��க்�ம் அந்த
வாள்களின் �னிகளில் அவ�ைடய உயி�ம் உணர்�க�ம் அந்தக்
கணத்தில் ேதங்கி நின்றன. இத்தைகய �த்� வாள்கைளக் ‘��ம்பி�’

அல்ல� ‘வஞ்சம்’ என்� �றிப்பி�வார்கள். ‘வஞ்சம் என்ப� இப்ேபா� என்
நிைலைய ைவத்�ப் பார்க்�ம் ேபா� இவற்�க்� எவ்வள� ெபா�த்தமான
ெபயராய்ப்ப�கிற�. வஞ்சங்களின் �னியில் அல்லவா என் உயிர் இப்ேபா�
இ�க்கிற�!’ என்� ஏலாைமேயா� நிைனக்�ம் ேபா� இளங்�மர�க்�ப்
ெப��ச்� வந்த�. காவிரி அரவைணத்ேதா�ம் அப்ெபரிய நகரத்தில்
எத்தைனேயா ஆண்�கள் வீரனாக�ம், அறிஞனாக�ம், அழகனாக�ம்,
வாழ்ந்� வளரத் தன் மனத்தில் கன�களாக�ம், கற்பைனகளாக�ம்,
இைடவிடாத் தவமாக�ம், பதிந்தி�ந்த ஆைசகள் யா�ம் அந்த வாள்களின்
�னியில் அழிந்� அவநம்பிக்ைககள் ேதான்�வைத அவன் உணர்ந்தான்;

ஏங்கினான்; உ�கினான்; என்ன ெசய்வெதனத் ேதான்றா� தவித்�க்
ெகாண்ேட நின்றான். ஓர் அ�வள� விலகி அைசந்தா�ம் அ�ட்ெசல்வ
�னிவர் பரிந்� பா�காத்� வளர்த்�விட்ட தன் உடலின் ��தி அந்த
வாள்களின் �னியில் நைன�ம் என்பதில் - ஐயேம இல்ைல என்ப�
அவ�க்�ப் �ரிந்தி�ந்த�. அவன் மனத்தில் நிைன�கள் ேவகமாக
ஓடலாயின.

“அன்ைனேய! கண்களால் இ�வைர காணாத உன்ைன நிைனத்�
நிைனத்� அந்த நிைனப்�க்களாேலேய ெநஞ்சில் நீ இப்ப�த்தான் இ�க்க
ேவண்�ெமன்� உள்ளத்திைரயிேல எண்ணக் ேகாலமாய் இைழத்�
ைவத்தி�க்கிேறன். எண்ணக் ேகாலத்திேல கண்டைதயன்றி உன்ைன உன�
உண்ைமக் ேகாலத்திேல கா�ம் பாக்கியமின்றி இன்� இந்த வனத்திேல
நான் அனாைதயாய்க் ெகாைல�ண்� விழப் ேபாகிேறனா? உன்ைனக் காண
�ய�ம் ேபாெதல்லாம் எனக்� இப்ப� ஏேத�ம் தைடகள் ேநர்ந்�
ெகாண்ேடயி�க்கின்றனேவ; அப்ப� ேநர்வதற்�க் காரணமாக உன்ைனச்
�ழ்ந்தி�க்�ம் மர்மங்கள் யாைவ? அல்ல� என்ைனச் �ழ்ந்தி�க்�ம்
மர்மங்கள் யாைவ?

“�வாமி! அ�ட்ெசல்வ �னிவேர, தாயாக�ம் தந்ைதயாக�ம் இ�ந்�
என்ைன வளர்த்� ஆளாக்கிவிட்ட தங்க�க்� நன்றி ெச�த்��கமாக என்



வாழ்நாள் ெந�கி�ம் என்ெனன்னேவா பணிவிைடகள் எல்லாம்
ெசய்யேவண்�ெமன்� நிைனத்தி�ந்ேதேன. அவ்வா� பணிவிைட ெசய்ய
ேவண்�ய உடல் இங்ேக ெகாைல�ண்� வீழ்த்தப்ப�ம் ேபாலி�க்கிறேத.”

அப்ேபா� �ம்�காரின் அன்பிற்கினிய நண்பர்கள் ெவற்றிப்
ெப�ைமேயா� �ல்ைலமாைல �� நின்ற ேபா� தன்�ைடய சிரிப்பினால்
அவ�ைடய ெநஞ்சில் மற்ேறார் �ல்ைல மாைலையச் ��ய அந்தப் ெபண்,
ேதாற்� வீழ்ந்த யவன மல்லன்– என்� இவ்வா� ெதாடர்�ம்
காரண�மில்லாமல் ஒவ்ெவா�வராக இளங்�மரனின் நிைனவில்
ேதான்றினர். அவன் ஏறக்�ைறய எல்லா நம்பிக்ைககைள�ம் இழந்�விட்ட
அந்தச் சமயத்தில் சம்பாபதி ேகாவிலின் கிழக்�ப் �றத்தில் இ�ந்�
�திைரகள் வ�ம் �ளம்ெபாலி ேகட்ட�. �றநகர்ப் ப�திகளி�ள்ள
இடங்கைளக் காக்�ம் யாமக் காவலர்கள் சில சமயங்களில் அப்ப�
வ�வ�ண்�. இளங்�மரன் மனத்தில் நம்பிக்ைக சற்ேற அ�ம்பிய�.

ஆனால், எதிரிகளின் பி� அவைன ெந�க்கிற்�. �ளம்ெபாலி அ�கில்
ெந�ங்கி வந்� ெகாண்ேடயி�ந்த�. இராக்காவலர்கள் எ�ப்�ம்
எச்சரிக்ைகக் �ர�ம் இப்ேபா� �ளம்ெபாலிேயா� ேசர்ந்� ஒலித்த�. அதில்
ஒ� �ரல் தனக்�ப் பழக்கமான சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�க் காவலர்
தைலவன் கதக்கண்ண�ைடயதாயி�ப்ப� ேகட்� இளங்�மர�க்�
ஆ�தலாயி�ந்த�.

வ�கிற காவலர்க�ைடய தீப்பந்தத்தின் ஒளி�ம் �திைரக�ம் மிக
அ�கில் ெந�ங்கியேபா� “இளங்�மரேன! ெதரிந்�ெகாள். நீேயா உன்ைன
வளர்த்� ஆளாக்கிய அந்த அப்பாவி �னிவேரா உன் தாையப் பற்றி அறிந்�
ெகாள்ளேவா, அவைள ேநரில் காணேவா �யன்றால் ம�நாள் உன்ைன�ம்,
அந்த �னிவைர�ம் இந்த இடத்தில் பிணங்களாகக் காண்பார்கள் �ம்�கார்
நகர மக்கள். இ� நிைனவி�க்கட்�ம். மறந்� விடாேத. மறந்தாேயா
ம�ப��ம் இேதேபால நிைன�ட்ட வ�ேவாம்” என்ற �ைலநாற்றம் வீ�ம்
வாெயான்� அவன் காத�ேக க�ைமயாகக் �றிய�, கற்பாைற உைட�ம்
ஒலிேபால் விகாரமான �ரட்�த் தன்ைம வாய்ந்� ேதான்றிய� அந்தக் �ரல்.

இயல்பாகேவ ேபசாமல் ேவண்�ெமன்ேற மாற்றிக் ெகாண்� தமிழ் ஒலி
�ைறகள் அக்�ரலில் நாகர்கள் ேப�வ�ேபால் வன்ைம மி�ந்�
ெதானித்தன.

ம�கணம் ேவண்டா ெவ�ப்பாக அவைன விட்�ச் ெசல்வ� ேபால் கீேழ
அலட்சியமாகத் தள்ளிவிட்�ப் �தரில் பாய்ந்� மைறந்தனர் அந்த �ரட்�



மனிதர்கள். ேதாள்களில் அவர்கள் பி�த்தி�ந்த இடம் இரத்தம் கட்�
உைறந்� ேபானாற்ேபால் வலித்த�. திைகப்படங்காமல் நின்றான் அவன்.

“என்னப்பா, இளங்�மரனா? இந்த அர்த்தராத்தரியில் நகரத்தின்
இந்திர விழாக் ேகாலாகலங்கைளெயல்லாம் விட்�விட்� இங்ேக யாேரா�
இரகசியம் ேபசிக் ெகாண்� நிற்கிறாய்” என்� ைகயில் தீப்பந்தத்�ட�ம்
இளங்�மரைன ேநாக்கி மலர்ந்த �கத்�ட�ம் �திைரயிலி�ந்� கீேழ
இறங்கிய கதக்கண்ணைன�ம் அவன் ேதாழனான மற்ெறா� காவலைன�ம்
பார்த்�க் ெகட்ட கன� கண்� விழிப்பவன் ேபால் பரக்கப் பரக்க விழித்தான்
இளங் �மரன்.

அவன் திைகப்� நீங்கித் தன்ைன நிதானப்ப�த்திக் ெகாண்�
அவர்கேளா� கலகலப்பாகப் ேபசத் ெதாடங்�வதற்ேக சிறி� ேநரமாயிற்�.

அ�ட்ெசல்வ �னிவர் தாைய அன்றிர� தனக்�க் காண்பிப்பதாக
வாக்களித்தி�ந்த�, எதிரிகள் ேபா��ன் இ�தியாகத் தன் ெசவியில்
பயங்கரமாக எச்சரிக்ைக ெசய்�விட்�ப் ேபான� ஆகியவற்ைறக்
கதக்கண்ணனிடம் �றாமல் ‘யாேரா இரண்� �ரட்� நாகர்கள் தன்ைன
வழிமறித்�க் ெகால்ல �யன்றார்கள்’ என்� மட்�ம் ெபா�வாகச்
ெசான்னான் இளங்�மரன்.

“நண்பேன! கவைலப்படாேத, உன்�ைடய எதிரிகள் எனக்�ம்
எதிரிகேள. அவர்கள் எங்� ெசன்றா�ம் ேத�ப்பி�க்கிேறன். இந்தச்
சம்பாபதி வனத்திலி�ந்� அவ்வள� விைரவில் அவர்கள் தப்பிவிட ��யா�.

நீ அதிகமாகக் கைளத்�க் காணப்ப�கிறாய். ேநேர நம் இல்லத்திற்�ச்
ெசன்� ப�த்� நன்றாக உறங்�. இந்திர விழா�க்காக நகரத்திற்�ச்
ெசன்றி�ந்த என் தந்ைத�ம் தங்ைக �ல்ைல�ம் அேநகமாக இதற்�ள்
தி�ம்பி வந்தி�ப்பார்கள். அவர்கள் தி�ம்பி வந்� உறங்கிப் ேபாயி�ந்தால்
எ�ப்�வதற்�க் �ச்சப்பட்�க் ெகாண்� ேபசாமல் தயங்கி நிற்காேத…”

இவ்வா� �றிக் ெகாண்ேட அன்ேபா� அ�கில் ெந�ங்கி ��கில் தட்�க்
ெகா�த்த நண்ப�க்� எவ்வா� நன்றி ெசால்வெதன்� இளங்�மர�க்�
அப்ேபா� ேதான்றவில்ைல. தன்�ைடய எதிரிகைள அவ�ைடய
எதிரிகளாகப் பாவித்�க் ெகாண்� கதக்கண்ணன் வஞ்சினம் �றியேபா�,

‘நண்பன் என்றால் இப்ப�யன்ேறா அைமயேவண்�ம்’ என்� எண்ணி உள்�ரப்
ெப�ைம ெகாண்டான் இளங்�மரன்.



கதக்கண்ண�ம், அவ�டன் வந்த இன்ேனார் ஊர்க்காவல�ம்
தப்பிேயா�யவர்கைளக் கண்�பி�க்கப் �றப்பட்டேபா� இளங்�மரன் ஓய்�
ெகாள்வதற்காக வந்த வழிேய தி�ம்பினான். பக்கத்�ப் �தரிலி�ந்� ஈனக்
�ரலில் யாேரா ெமல்ல வலிேயா� �ன�வ� ேபால ஒலி வரேவ விைரவாகச்
ெசன்� சம்பாபதி ேகாயில் தீபத்ைத எ�த்� வந்� அந்த இடத்�க்�ப்
ேபாய்ப் �தைர விலக்கிப் பார்த்தான் இளங்�மரன். யாேரா ைக�ம் கா�ம்
கட்�ண்� �தரில் வி�ந்தி�ந்த� ெதரிந்த�. விளக்ைக இன்�ம்
தணித்�ப் பி�த்� மயங்கிய நிைலயில் கட்�ண்� வி�ந்தி�ந்தவைர �கம்
நிமிர்த்திப் பார்த்த ேபா� இளங்�மரனின் வாயிலி�ந்� ’ஆ’ெவன்ற அலறல்
கிளம்பிய�. தன் ஊ�டம்� ��வ�ம் எவ�க்� இைட விடாமல் பணி
ெசய்யக் கடன் பட்��க்கிறெதன இளங் �மரன் நிைனத்� வந்தாேனா,
அந்த அ�ட் ெசல்வ �னிவைரத் தாக்கிக் ைகைய�ம் காைல�ம் கட்�ப்
ேபாட்��ந்தார்கள் பாவிகள். இளங்�மர�க்� இரத்தம் ெகாதித்த�,

“கதக்கண்ணா ! அந்தப் பாவிகைளத் ேத�க் கண்�பி�ப்பதாகத்தான் நீ
வஞ்சினம் �றினாய். எனக்ேகா அவர்கைளத் ேத�க் கண்�பி�த்� என்
மதிப்பிற்�ரியவைர இப்ப�ச் ெசய்ததற்காகச் ெசம்ைமயாய் அவர்கைள
அைறந்�விட்� அதன்பின் அவர்க�ைடய வஞ்சகக் ெகா�வா�க்�
இைரயாகி இறந்தா�ம் கவைலயில்ைல என்� ேதான்�கிற�” என்�
ஆேவசத்ேதா� தனக்�த்தாேன ெசால்லிக் ெகாண்டான் இளங்�மரன்.



�ல்ைலக்�ப் �ரியவில்ைல !

சம்பாபதி வனத்திலி�ந்� ெவளிேயறி அப்பா�ள்ள ேகாட்டங்கைள�ம் தவச்
சாைலகைள�ம் பலபல சம�த்தார் வழிபாட்�க்� மலர் ெகாய்�ம் மலர்
வனங்கைள�ம் கடந்� வந்�விட்டால் �றவீதி நிலாெவாளியில் �ளித்�க்
ெகாண்� நீண்� ேதான்றிய�.

�றவீதியின் ெதாடக்கத்தில் மலர் வனங்களின் எல்ைல
��வைடந்ததனால் ெமல்லிய காற்ேறா� அவ்வனங்களில் ம�நாள்
ைவகைறக்காக அ�ம்பவிழ்த்�க் ெகாண்��ந்த பல்ேவ� �க்களின்
இதமான மணம் கண்�க்�ப் �லனாகாத �கந்த ெவள்ளமாய் அைல
பரப்பிக் ெகாண்��ந்த�. எங்�ம் பின்னிர� ெதாடங்கி விட்டதற்�
அைடயாளமான ெமன்�ளிர்ச் �ழல். எங்�ம் பால் நிலா ஒளி. எங்�ம் மலர்
மணக் ெகாள்ைள. ஆகா! அந்த ேநரத்தில் அந்தச் �ழ்நிைலயில்
�றவீதிதான் எத்தைன அழகாயி�ந்த�!

�ற நகரின் இராக் காவலர்க�ம் ேசாழர் ேகாநகரான �ம்�காைரச் �ற்றி
இயற்ைக அரண்க�ள் ஒன்றாக அைமக்கப்பட்��ந்த காவற் ேகாட்ைட
காக்�ம் ெபா�ப்�ள்ள வீரர்க�ம் அதிகமாக வசிக்�ம் ��யி�ப்� வீதி
அ�. சில ெபரிய வீ�களின் �ன்�றத் திண்ைணகளில் ேவல்க�ம்
ஈட்�க�ம், �லா�தங்க�ம் சாத்தி ைவக்கப்பட்��ந்தன. சித்திர
ேவைலப்பாடைமந்த ெபரிய ெபரிய மரக்கத�களில், ேசாழப் ேபரரசின்
�லிச்சின்னம் ெச�க்கப் ெபற்றி�ந்த�. அந்த அைமதியான ேநரத்தில்
திண்ைண �ரசங்களில் அ�க்ெகா�தரம் காற்� ேமாதியதனால் எ�ந்த
ஓைச வீதிேய உ��வ� ேபால் பிரைம உண்டாக்கிய�, சி�சி�
ெவண்கலமணிகள் ெபா�த்திய கத�களில், காற்� ேமாதியேபா� வீதிேய
கலீெரன்� சிரிப்ப� ேபால் ஓரழ� �லப்பட்�த் ேதான்றி ஒ�ங்கிக்
ெகாண்��ந்த�.

அந்த நிைலயில், சம்பாபதி வனத்�ப் �தரில் தாக்கப்பட்�
மயங்கிக்கிடந்த �னிவரின் உடைலச் �மந்தவா� �றவீதியில் தனியாக



த � த � த த
நடந்� வந்� ெகாண்��ந்தான் இளங்�மரன். மாைலயில் கடற்கைரயில்
கிைடத்த ெவற்றி அ�பவ�ம் அதன்பின் நிைனத்தாேல கைதேபால்
ேதான்றக்��ய சம்பாபதி வனத்�ப் பயங்கர அ�பவங்க�ம், இப்ேபா� மலர்
மண�ம் சீதமா�த�ம் தவ�ம் �றவீதியில் �னிவரின் ெமலிந்த உடைலத்
தாங்கி நடக்�ம் இந்த அ�பவ�ம், எல்லாம் ஏேதா திட்டமிட்�த் ெதாடர்பாக
வ�ம் அ�ர்வக் கன�கள் ேபால் ேதான்றின அவ�க்�.

�றவீதியின் ந�ப்ப�தி �ரச�ம் ஆ�தங்க�ம் மற்ற வீ�களில்
காணப்பட்டைதவிடச் சற்� மி�தியாகேவ ைவக்கப்பட்��ந்த ஒ� ெபரிய
வீட்�ல் ப�ேயறி ‘�ல்ைல! �ல்ைல! கதைவத் திற’ என்� இைரந்�
�ப்பிட்டவாேற கதைவத் தட்�னான் இளங்�மரன். நிசப்தமான வீதியில்
அவன் �ர�ம் கதைவத் தட்�யதனால் நாவைசந்� ஒலித்த மணிகளின்
ஒலி�ம் தனிேயாைசகளாய் விட்ெடாலித்தன. சிறி� ேநரம் இவ்வா�
கதைவத் தட்��ம், �ரல் ெகா�த்�ம் உள்ேள இ�ப்பவர்கைளத்
�க்கத்திலி�ந்� எ�ப்ப �யன்ற அவன் �யற்சி ெவற்றி ெபற்ற�.

உள்ளிலி�ந்� யாேரா ஒ� ெபண் அளவாய்ப் பாதம் ெபயர்த்�
நைடபயின்� வ�வைத அறிவிக்�ம் சிலம்ெபாலி ெமல்லக் ேகட்ட�.

திற�ேகால் �ைழக்�ம் �ைள வழிேய உள்ளி�ந்� கதவ�ேக
ெந�ங்கிவ�ம் தீப ஒளி�ம் ெதரிந்த�. இளங்�மரன் கண்ைண அ�கிற்
ெகாண்� ேபாய்த் திற�ேகால் �ைழவின் வழிேய பார்த்தான். ேபதைமப்
ப�வத்�ப் ெபண்ணான �ல்ைல ைகயில் தீபத்�டன் �ரி�ழல் அைச�றத்
�யிெல� மயிெலனப் பரி�ர ஒலி எழச் சித்திரம் நடந்� வ�வ�ேபால் வந்�
ெகாண்��ந்தாள். �க்கம் கைலந்� அழ� ெச�கினாற் ேபால் அப்ேபா�
அற்�தமாய்க் காட்சியளித்தன. �ல்ைலயின் கண்க�ம், �க�ம் �யில்
நீங்கிய ேசார்� ஒ�ங்கிய நீண்ட விழிகள் தாம் எத்தைன அழ� என்�
வியந்தான் இளங்�மரன். விளக்� ஒளி�ம், சிலம்ெபாலி�ம் ெந�ங்கி
வந்தன. கதவின் தாழ் ஓைசேயா� திறக்கப்பட்ட�.

தன் ைகயிலி�ந்த பி�விளக்ைகத் �க்கி, வந்தி�ப் பவரின் �கத்ைத
அதன் ஒளியில் பார்த்தாள் �ல்ைல. “நீங்களா?” என்ற இனிய வினா�க்�ப்
பின் �ல்ைலயின் இதழ்களில் �ல்ைல மலர்ந்த�.

“யாைரேயா �க்கிக் ெகாண்� வந்தி�க்கிறீர்கேள! யார் அ�?”



“ஏேத�? வாயிலிேலேய நி�த்தி ைவத்�க் ெகாண்� நீ ேகட்கிற
ேகள்விகைளப் பார்த்தால் உள்ேள வர விடாமல் இங்ேகேய ேபசி
விைடெகா�த்� அ�ப்பி வி�வாய். ேபாலி�க்கிறேத?”

“ஐையேயா, அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்�ம் இல்ைல, உள்ேள வா�ங்கள்.

இந்திரவிழா பார்த்�விட்� நக�க்�ள்ளிலி�ந்� நா�ம் தந்ைத�ம் �டச்
சிறி� நாழிைகக்� �ன்தான் இங்ேக வீட்�க்�த் தி�ம்பி வந்ேதாம்” என்�
�றிய ேபா� �ல்ைலயின் இதழ்களில் மீண்�ம் �ல்ைல மலர்ந்த�.

இளங்�மரன் உள்ேள �ைழந்� அங்கி�ந்த கட்�ல் ஒன்றில் அ�ட் ெசல்வ
�னிவரின் உடைலக் கிடத்தினான். அவைர அங்ேக கிடத்திய�டேன
இப்ேபா� நன்றாகத் ெதரி�ம் இளங்�மரனின் ேதாளி�ம் மார்பி�ம் சி�சி�
காயங்கள் ெதன்ப�வைத�ம் அவன் ேசார்ந்தி�ப்பைத�ம் பார்த்� ஒன்�ம்
�ரியாமல் ம�ண்� நின்றாள் �ல்ைல.

“�ல்ைல! சம்பாபதி வனத்தில் காவ�க்காகச் �ற்றிக் ெகாண்��ந்த
உன் தைமயைனச் சந்தித்ேதன்; அவன்தான் என்ைன இங்ேக ேபாகச்
ெசால்லி அ�ப்பினான். அவைன அந்தப் பக்கம் அ�ப்பிவிட்�த்
தி�ம்பினால், இன்ெனா� �தரில் இவைர யாேரா அ�த்�ப் ேபாட்��ப்ப�
ெதரிந்த�, இவைர�ம் எ�த்�க் ெகாண்� ேநராக இங்� வந்� ேசர்ந்ேதன்;

இனிேமல் கவைலயில்ைல: நாைள வி�கிறவைர இரண்� ேப�ம் �ல்ைலக்�
அைடக்கலம்தான்.”

இைதக்ேகட்� �ல்ைல சிரித்தாள். “உங்கள் உடம்ைபப் பார்த்தா�ம்,
நீங்கள்�ட யா�டேனா பலமாகச் சண்ைட ேபாட்�விட்� வந்தி�ப்பீர்கள்
ேபாலி�க்கிறேத?”

“ஒ� சண்ைடெயன்ன? ெபா��ேபானால், ெபா�� வி�ந்தால்
சண்ைடகளாகத்தான் இ�க்கிற� என்பா� அைதப் பற்றிெயல்லாம் அப்�றம்
விரிவாகப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்; �தலில் �னிவ�ைடய மயக்கத்ைதப்
ேபாக்கி அவ�க்�த் ெதளி�வரச் ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்� உன்�ைடய
உதவிகள் ேதைவ! உன் தந்ைதயாைர எ�ப்பாேத. அவர் நன்றாக உறங்கட்�ம்.
நீ மட்�ம் உன்னால் ��ந்தவற்ைறச் ெசய்தால் ேபா�ம்…”

“�னிவ�க்� மட்�ந்தானா? நீங்கள் �டத்தான் ஊைமக் காயங்களாக
மார்பி�ம், ேதாளி�ம் நிைறய வாங்கிக் ெகாண்� வந்தி�க்கிறீர்கள்.

அைவக�க்�ம் ம�ந்� ேபாட்�த்தாேன ஆகேவண்�ம்?”



“மார்பி�ம் ேதாளி�ம் காயம் ப�வ� ெப�ைமதான் �ல்ைல! அவற்ைற
வி�ப்�ண்கள் என்� �கழின் �த்திைரகளாகக் கணக்கி�கிறார்கள்
இலக்கிய ஆசிரியர்கள்!”

“கணக்கி�வார்கள், கணக்கி�வார்கள்! ஏன் கணக்கிட மாட்டார்கள்?

�ண்ைணப் ெப�கிறவன் ெபற்�க் ெகாண்� வந்�விட்டால் அப்�றம் ேசாம்பல்
இல்லாமல் �கழ்கிறவர்க�க்� என்ன வலிக்கிறதாம்?” என்� சிரித்தவாேற
�றிவிட்�ப் பம்பரமாகச் �ழன்� காரியங்கைளக் கவனிக்கத்
ெதாடங்கினாள் �ல்ைல. சிலம்�ம், வைளக�ம் ஒலித்த விைரவிலி�ந்�
அவள் எவ்வள� ேவகமாக ம�ந்தைரக்கிறாள், எவ்வள� ேவகமாகச் ��நீர்
ைவக்கிறாள் என்பைத நிைனத்� வியந்தவாேற �னிவரின் கட்�ல�ேக
இ�ந்தான் இளங்�மரன். ந�ந�ேவ �னிவர் �னகினார். கனவில் உள�வ�
ேபால் ெசாற்கள் அைர�ைறயாக ெவளிவந்தன. அந்தச் ெசாற்கைளத்
திரட்�, “பாவிகேள! என்ைனக் ெகால்லாதீர்கள், உங்கள் தீைமக�க்�
உங்கைள என்றாவ� பைடத்தவன் தண்�க்காமல் விடமாட்டான்!

பாவிகேள…” என்� இளங்�மரன் ஒ�விதமாகக் �ட்� உணர �யன்றான்.

�ல்ைலயின் ����ப்பான இயல்�க்��ன் எவ்வள� க�ைமயான
�பாவ�ள்ளவ�க்�ம் அவளிடம் சிரித்� விைளயா�ப் ேபசேவண்�ெமன்�
ேதான்�ேம ஒழிய க�ைமயாகேவா, �யரமாகேவா இ�ந்தா�ம்
அவற்�க்�ரிய ேபச்� எழா�. அவளிடமி�ந்த அற்�தக் கவர்ச்சி அ�.

அதனால்தாேனா என்னேவா, இளங்�மர�ம் சிரிப்�ம் கலகலப்�மாக
அவளிடம் ேபசினாேன தவிர உண்ைமயில் கதக்கண்ண�ைடய வீட்�க்�ள்
�ைழ�ம் ேபா�ம் சரி, �ைழந்த பின்�ம் சரி, அவன் மனம் மிக�ம் �ழம்பிப்
ேபாயி�ந்த�.

�ல்ைல�ம் இளங்�மர�ம் ெசய்த உபசாரங்கைள ஏற்�க் ெகாண்�
�னிவர் ெதளி� ெபற்�க் கண்விழித்த ேபா�, இர� �ன்றாம் யாமத்�க்�
ஓ�க் ெகாண்��ந்த�. “�ல்ைல �தலில் நீ ேபாய் உறங்�. மற்றவற்ைறக்
காைலயில் பார்த்�க் ெகாள்ளலாம். உனக்� நிைறயத் ெதால்ைலக்
ெகா�த்�விட்ேடன்” என்� இளங்�மரன் அவைள அ�ப்ப �யன்�ம் அவள்
வி�கிற வழியாயில்ைல.

“உங்கள் காயங்கைள மறந்�விட்�ர்கேள? ஆறினால் தாேன வி�ப்�ண்
என்� ெப�ைம ெகாண்டாடலாம். பச்ைசக் காயமாகேவ இ�ந்தால் அந்தப்
ெப�ைம�ம் ெகாண்டாட ��யாேத!” என்� �றி நைகத்தாள் �ல்ைல.

அதன் பின் அவன் காயங்க�க்� ம�ந்� ெகா�த்�ப் ேபாட்�க்



ெகாள்வைத�ம் இ�ந்� பார்த்� விட்�த்தான் அவள் ப�க்கச் ெசன்றாள்.

ப�த்த�டன் அயர்ந்� நன்றாக உறங்கிவிட்டாள். இரண்�, �ன்� நாழிைகத்
�க்கத்�க்�ப் பின் அவ�க்� அைர�ைறயாக ஒ� விழிப்� வந்தேபா�,

மிக அ�கில் ெமல்லிய �ரலில் யாேரா வி�ம்பி அ�கிற ஒலி ேகட்�த்
திைகத்தாள். திைகப்பில் நன்றாக விழிப்� வந்த� அவ�க்�. சிலம்�ம்
வைளக�ம் ஒலிக்காமல் கவனமாக எ�ந்� பார்த்தாள். இளங்�மர�ம்,
அ�ட்ெசல்வ �னிவ�ம் ப�த்தி�ந்த ப�தியிலி�ந்� அந்த ஒலி வ�வதாக
அவ�க்�த் ேதான்றிய�. தீபச்�டைரப் ெபரிதாக்கி எ�த்�க் ெகாண்�
ேபாய்ப் பார்க்கலாமா என்� அவள் உள்ளத்தில் ஆவல் எ�ந்த�. அப்ப�ப்
பார்ப்ப� அநாகரிகமாகேவா, அசந்தர்ப்பமாகேவா ��ந்�விட்டால், வீட்�ல்
வந்� தங்கி�ள்ள வி�ந்தினர்கள் மனம் �ண்பட ேந�ேமா என்� அந்த
எண்ணத்ைதக் ைகவிட்டாள் �ல்ைல.

அவள் ேம�ம் உற்�க் ேகட்டதில் அ��ரல் �னிவ�ைடயதாக
இ�ந்த�.

“இளங்�மரா! அைதச் ெசால்லிவிட்டால் நான் உயிேரா� இ�க்க
��யா�. உயிேரா� இ�க்க ேவண்�மானால் அைதச் ெசால்ல ��யா�.

அப்ப�ப்பட்ட இரகசியத்ைதக் ேகட்�க் ேகட்� என் நிம்மதி�ம்
மனத்�ய்ைம�ம் ெகட்� ேவதைனப்படச் ெசய்வைதவிட உன் ைககளாேலேய
என்ைனக் ெகான்�வி�. ேவ� வழியில்ைல!”

“�வாமீ! அப்ப�க் �றாதீர்கள். நான் தவறாக ஏேத�ம் ேகட்��ந்தால்
என்ைன மன்னி�ங்கள்.”

“மன்னிப்பதி�க்கட்�ம்! நீ ெந�ங்காலம் உயிேரா� வாழேவண்�ம்
இளங்�மரா! அ� என் இலட்சியம். உனக்� அந்த உண்ைமையச் சிறி�
�றிவிட்டா�ம், நா� �ற�ம் உன்ைன�ம் என்ைன�ம் பிணமாக்கி விடத்
��க்�ம் ைககள் கிள�ம் என்பதில் சந்ேதகேம இல்ைல.” இவ்வா�
ெசால்லிவிட்� �னிவர் சி�பிள்ைள ேபால் ��ங்கிக் ��ங்கி அ�ம் ஒலி
ேகட்ட�.

“�வாமி! ெகட்ட கன� கண்ட�ேபால் நடந்தைத�ம் நான் உங்களிடம்
ேகட்டைத�ம் மறந்�வி�ங்கள். நிம்மதியாகச் சிறி� ேநரமாவ�
உறங்�ங்கள்.”



நிம்மதியான உறக்கமா? உன்ைனச் சி� �ழந்ைதயாக எ�த்� வளர்க்க
ஆரம்பித்த நாளிலி�ந்� அைதப் பற்றி நான் மறந்�விட்ேடன், இளங்�மரா?

இ�ளில் எ�ந்� அமர்ந்� ேகட்�க் ெகாண்��ந்த �ல்ைலக்�, �த�ம்
ெதாடர்�ம் ���ம் இல்லாத இந்த உைரயாடலிலி�ந்� ஒன்�ம் �ரியவில்ைல.

ஆனால் ெபா�வில் அவ�க்� அைதக் ேகட்டதிலி�ந்� ஏேதா
திைகப்பாக�ம் பயமாக�மி�ந்த�.



�தச�க்கத்திேல ஒ� �திர்!
எழிற்�ம்�கார் நகரத்தில் மீண்�ம் காலம் அ�ம்ப விழ்த்�ப் �த்த� ஒ� நாள்
மலர் தி�விழாக் ேகாலங்ெகாண்ட ேப�ர்க்� ெசம்ெபான் நிைற *
�டர்க்�டம் எ�த்�ச் ேசாதிக்கதிர் விரித்தாற்ேபால் கிழக்� வானத்தில் பகல்
ெசய்ேவான் �றப்பட்டான். �தல் நாள் இரவில் சற்ேற அடக்க�ம் அைமதி�ம்
ெபற்� ஓய்ந்தி�ந்த இந்திர விழாவின் கலகலப்�ம், ஆரவார�ம் அந்தப்
ெப�நகரின் ஒவ்ெவா� ப�தியி�ம் எ�ந்தன. காைலப் ேபா�தாேன இந்த
ஆரவாரங்கைள நகரின் எல்லா இட�ம் அைடய���ம்? மாைலயானால்தான்
எல்லா அழ�கைள�ம், எல்லாக் கலகலப்ைப�ம் கடற்கைர கவர்ந்� ெகாண்�
வி�ேம!

மாெப�ம் இந்திரவிழாவின் இரண்டாவ� நாட்காைல ேநரம் இவ்வள�
அழகாக மலர்ந்� ெகாண்��ந்த ேபா�தான் �ல்ைலயின் ெபாலி�மிக்க
சிரிப்�ம் இளங்�மரனின் பார்ைவயில் மலர்ந்த�. சிரிப்பினால் �கத்�க்�ம்,
�கத்தினால் சிரிப்�க்�ம் மாறி மாறி வனப்� வள�ம் �ல்ைலயின்
வைளக்கரங்கள்தான் அன்� காைல இளங்�மரைன உறக்கத்திலி�ந்�
எ�ப்பின. கண்ணி�ம், நைகயி�ம் நைக பிறக்�மிடத்தி�மாகக்
கவர்ச்சிகள் பிறந்� எதிர் நின்� காண்பவர் மனத்�ள் நிைற�ம் �ல்ைலயின்
�கத்தில் விழித்�க் ெகாண்ேடதான் அவன் எ�ந்தான். ெபண்கள்
பார்த்தா�ம், நைகத்தா�ம், ெதாட்டா�ம், சில �க்கள் மலர்ந்� வி�ம்
என்� கவிகள் பா�யி�ப்ப� நிைன� வந்த� இளங்�மர�க்�. ‘மலர்ச்சி
நிைறந்த ெபா�ள்களினால் மற்றவற்றி�ம் மலர்ச்சி உண்டா�ம் என்ற
விளக்கம் எவ்வள� ெபா�த்தமான�! ெபண்களின் பார்ைவக்�ம்,
�ன்னைகக்�ம் �க்கள் மலர்வ� ெமய்�ைரேயா, �ைனந்�ைரேயா? ஆனால்
ஆறறி� ெபற்ற மனிதமனங்கேள மலர்ந்� வி�கின்றனேவ! எத்தைனேயா
�ழப்பங்க�க்கிைடேய இந்தப் ேபைதப் ெபண் �ல்ைல தன் ேநாக்கினா�ம்
நைகப்பினா�ேம என் மனத்ைத மலர ைவக்கிறாேள! இந்த அற்�த வித்ைத
இவ�க்� எப்ப�ப் பழக்கமாயிற்�,’ என்� தனக்�ள் எண்ணி வியந்தவாேற
காைலக் கடன்கைளத் ெதாடங்கினான் இளங்�மரன்.



அ�ட்ெசல்வ �னிவர் கட்�லில் அயர்ந்� ப�த்தி�ந்தார்.
இளங்�மர�ம், �ல்ைல�ம் அவைர எ�ந்தி�க்கவிடவில்ைல. எவ்வள�
தளர்ந்த நிைலயி�ம் தம்�ைடய நாட்கடன்கைள�ம், தவவழிபா�கைள�ம்
நி�த்தியறியாத அந்த �னிவர் ெப�ந்தைகயாளர், “என்ைன - எப்ப�யாவ�
என�. தவச்சாைலயிேல ெகாண்�ேபாய்ச் ேசர்த்�வி�ங்கள்” என்�
அன்�ம் பி�வாதமாக மன்றா�ப் பார்த்தார். இளங்�மர�ம், �ல்ைல�ம்தான்
அவைர வற்��த்தி ஓய்� ெகாள்ளச் ெசய்தி�ந்தனர். உடல் ேதறி நலம்
ெப�கிறவைர �னிவர் அந்த வீட்�லி�ந்� ெவளிேயறலாகா� என்�
கண்�ப்பாக உத்தரவிட்ட�ேபால் ெசால்லிவிட்டார் �ல்ைலயின் தந்ைதயாகிய
வீரேசாழிய வளநா�ைடயார். அ�பவ�ம் வய�ம் நிைறந்த �த்த அந்தப்
ெப�ங்கிழவரின் �ரலில் இன்�ம் கம்பீர�ம் மி�க்�ம் இ�ந்தன.

ேசாழநாட்�ன் ெபரிய ேபார்களில் எல்லாம் கலந்� தீர அ�பவ�ம் வீரப்
பதவிக�ம் ெபற்� நிைறய வாழ்� வாழ்ந்� ஓய்ந்த உடல் அல்லவா அ�?

இன்� ஒ�ங்கித் தளர்ந்தி�ந்தா�ம் ெவ�த்� நைரத்த வளமான மீைச�ம்,
�ழிந்தி�ந்தா�ம் ஒளி மின்�ம் கண்க�ம், ெந��யர்ந்த ேதாற்ற�ம்
அவ�ைடய பைழய வீரவாழ்ைவ நிைனவிற் ெகாண்� வ�வதற்�த்
தவறவில்ைல. ஒ� காலத்தில் வீர ேசாழிய வளநா�ைடயார் என்ற அந்தப்
ெபயர் ஆயிரம் வீரர்க�க்� ந�வில் ஒலித்தாேல ஆயிரம் தைலக�ம்
ெப�மிதத்ேதா� வணங்கித் தாழ்ந்த�ண்�. இன்� அவ�ைடய
ஆைசெயல்லாம் தாம் அைடந்த அத்தைகய ெப�ைமகைளத் தம் �தல்வன்
கதக்கண்ண�ம் அைடய ேவண்�ெமன்ப�தான்.

�ல்ைலக்�ம் தன்�ைடய நண்ப�க்�ம் தந்ைத என்ற �ைறயினால்
மட்�மில்லாமல் ேவ� சில காரணங்களா�ம் இளங்�மரன் வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார் ேமல் ெப�மதிப்� ைவத்தி�ந்தான். ஆனால் அவ�க்�
மட்�ம் அவைனப் பற்றிய மனக்�ைறெயான்� உண்�. வல்லைம�ம்,
ேதாற்ற�ம், கட்டழ�ம் வாய்ந்த இளங்�மரன் ேசாழப்ேபரரசின் காவல்
வீரர்களின் ��விேலா, பைடமறவர் அணியிேலா ேசர்ந்� �ன்�க்� வர
�யலாமல் இப்ப� ஊர் �ற்றியாக அைலந்� ெகாண்��க்கிறாேன என்ற
மனக்�ைறதான் அ�. அைத அவனிடேம இரண்ெடா� �ைற வாய் விட்�ச்
ெசால்லிக் க�ந்� ெகாண்��க்கிறார் அவர்.

“தம்பீ! உன்�ைடய வயதில் ஆயிரத்�க்�ம் ேமற்பட்ட �ம்�காரின்
�றநகர்க் காவல் வீரர்க�க்�த் தைலவனாக இ�ந்ேதன் நான். இந்த
இரண்� ேதாள்களின் வலிைமயால் எத்தைன ெபரிய காவற்
ெபா�ப்�க்கைளத் தாங்கி நல்ல ெபயர் எ�த்தி�க்கிேறன் ெதரி�மா? நீ



என்னடாெவன்றால் அவிழ்த்� விடப்பட்ட இளங்காைள ேபால் இந்த வயதில்,

ம��ர்ப்பாக்கத்� விடைலகேளா� நாளங்கா�ச் ச�க்கத்தில் வம்�ம்
வாயரட்ைட�மாகத் திரிகிறாய்! �னிவர், உன்ைனச் ெசல்லமாக வளர்த்�
ஆளாக்கிவிட்ட பாசத்ைத மீற ��யாமல் கண்�க்கத் தயங்�கிறார்.”

இவ்வா� அவர் ��கிறேபாெதல்லாம் சிரிப்ேபா� தைல�னிந்�
ேகட்�க் ெகாண்� ெமல்ல அவ�ைடய �ன்னிைலயிலி�ந்� ந�வி வி�வ�
இளங்�மரனின் வழக்கம். ஆனால் இன்ெறன்னேவா வழக்கமாக அவனிடம்
ேகட்�ம் அந்தக் ேகள்விையக்�ட அவர் ேகட்கவில்ைல. காரணம்
�தல்நாளிர� சம்பாபதி வனத்தில் �னிவ�க்�ம் தனக்�ம் ஏற்பட்ட
�ன்பங்கைள �ற்றி�ம் �றாவி��ம் ஓரள� ��க்கமாகக் காைலயில்
அவ�க்�ச் ெசால்லியி�ந்தான் இளங்�மரன்.

“தம்பி ேநற்றிர� சம்பாபதி வனத்தில் கதக்கண்ண�ம் அவன்
ேதாழ�ம் காவ�க்காகச் �ற்றி வந்த ேபா� நீ சந்தித்ததாகக் �றினாேய?

வி�ந்� இவ்வள� ேநரமாகி�ம் கதக்கண்ணன் வீ� வந்� ேசரவில்ைலேய
அப்ப� எங்ேக �ற்றிக் ெகாண்��க்கிறான் அவன்?” என்� வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார் ேகட்டேபா� அவ�க்� என்ன ம� ெமாழி��வெதனச்
சிந்தித்தாற்ேபால் சில வினா�கள் தயங்கினான் இளங்�மரன். ஏெனன்றால்
கதக்கண்ணன் தன்ெபா�ட்� வஞ்சினம் �றித் தன்�ைடய எதிரிகைளத்
�ரத்திக் ெகாண்�தான் ேபாயி�க்கிறான் என்ற ெசய்திைய அவன்
கிழவரிடம் �றவில்ைல. தன்ைன�ம் �னிவைர�ம் சம்பாபதி வனத்தில்
யாேரா சிலர் வழி மறித்�த் தாக்கியதாக�ம், கதக்கண்ண�ம் மற்ெறா�
காவல் வீர�ம் அந்த வழியாக வந்தேபா� தாக்கியவர்கள் ஓ�விட்டதாக�ம்
மட்�ம் ஒ�விதமாக அவரிடம் ெசால்லிைவத்தி�ந்தான் இளங்�மரன்.

“ஐயா! இந்திர விழாக் காலத்தில் ேநரத்ேதா� ெவளிேயறி ேநரத்ேதா�
வீ�தி�ம்ப ேவண்�ெமன்� எதிர்பார்க்கலாமா? நீங்க�ம் �ல்ைல�ம்
ேநற்�மாைல விழாக் ேகாலத்ைத ெயல்லாம் பார்த்� வந்� விட்�ர்கள்.

கதக்கண்ண�க்�ம் விழாக் காண ஆவல் இ�க்�ம் அல்லவா? ேநற்றிரேவ
நக�க்�ள் ேபாயி�ப்பான். அங்ேக பைடமறவர் பா�வீ�கள் ஏதாவெதான்றில்
தங்கியி�ந்� வி�ந்த�ம், ஊர் �ற்றிப் பார்த்� விட்�த் தானாக வந்�
ேசர்வான்” என்� அவ�க்� ம�ெமாழி �றினான் இளங்�மரன். கிழவர்
அவ�ைடய அந்த ம�ெமாழியால் சமாதானம் அைடந்தவராகத்
ெதரியவில்ைல.



“அண்ணன் ஊ�க்ெகல்லாம் பயமில்லாமல் காவல் �ரிகிேறன் என்�
ேவேலந்திய ைகேயா� இரவி�ம் �திைரயில் �ற்�கிறான். அப்பா�க்ேகா
அவன் தன்ைனேய காத்�க் ெகாள்வாேனா மாட்டாேனா என்�
பயமாயி�க்கிற�!” என்� �றிச் சிரித்தாள் �ல்ைல.

“பயம் ஒன்�மில்ைலயம்மா எனக்�. நீ இன்� காைல நாளங்கா�ப்
�தச�க்கத்�க்�ப் ேபாய்ப் பைடயல் இட்� வழிபா� ெசய்ய
ேவண்�ெமன்றாேய! நான் இங்ேக இந்த �னிவ�க்�த் �ைணயாக இ�ந்�
இவைரக் கவனித்�க் ெகாள்ளலாெமன்� நிைனக்கிேறன். கதக்கண்ணன்
வந்தி�ந்தால் நீ அவைன உடன் அைழத்�க் ெகாண்� �றப்பட
வசதியாயி�க்�ேம என்�தான் பார்த்ேதன்.”

“அண்ணன் வராவிட்டால் என்ன, அப்பா? இேதா இவைர உடன்
அைழத்�க்ெகாண்� �தச�க்கத்�க்�ப் �றப்ப�கிேறேன. இவைரவிட நல்ல
�ைண ேவ� யார் இ�க்க ���ம்?” என்� இளங்�மரைனச் �ட்�க்
காட்�க் ேகட்டாள் �ல்ைல.

இளங்�மரன் தனக்�ள் ெமல்ல நைகத்�க் ெகாண்டான்.

“இவைனயா ெசால்கிறாய் அம்மா? இவன் உனக்�த் �ைணயாக
வ�கிறான் என்பைதவிட வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் மகள் இவ�க்�த்
�ைணயாகச் ெசல்கிறாள் என்� ெசால்வ� ெபா�த்தமாக இ�க்�ம். ஊர்ச்
சண்ைட�ம் ெத� வம்�ம் இ�த்�, எவேனாடாவ� அ�த்�க் ெகாண்�
நிற்பான். நீ இவைனச் சமாதானப் ப�த்தி அைழத்�க் ெகாண்� ேபாக
ேநரி�ம்.”

“அப்ப�ேய இ�க்கட்�ேம அப்பா! இவ�க்�த் �ைணயாக நான்
ேபாகிேறன் என்ேற ைவத்�க் ெகாள்�ங்கேளன்” என்� விட்�க்
ெகா�க்காமல் ெசான்னாள் �ல்ைல.

“�ல்ைல! என்ைனக் �ைற ��வெதன்றால் உன் தந்ைதக்� வி�ந்�ச்
சாப்பா� சாப்பி�கிற ெகாண்டாட்டம் வந்�வி�ம். அவ�ைடய ஏளனத்ைத
எல்லாம் வாழ்த்�க்களாக எ�த்�க் ெகாண்� வி�ேவன் நான்.”

இளங்�மரன் �ன்னைக �ரிந்தவாேற இவ்வா� �றிவிட்�, வீரேசாழிய
வளநா�ைடயாைர�ம் அவ�ைடய ெசல்ல மகைள�ம் மாறிமாறிப் பார்த்தான்.

“அ�ட்ெசல்வ �னிவேர! உங்க�ைடய வளர்ப்�ப் பிள்ைளயாண்டா�க்�



அறி�ம் ெபா�ப்�ம் வளர்ந்தி�க்கிறேதா இல்ைலேயா வாய்ப் ேபச்� நன்றாக
வளர்ந்தி�க்கிற�” என்� அ�வைர தாம் எ��ம் ேபசாமல் அவர்க�ைடய
வம்� உைரகைளக் ேகட்�க் ெகாண்��ந்த �னிவைர ேநாக்கிக் �றினார்
வீரேசாழிய வளநா�ைடயார். இைதக் ேகட்� �னிவர் பதிேல�ம்
�றவில்ைல. அவ�ைடய சாந்தம் தவ�ம் �கத்தில் சிரிப்� மலர்ந்�
அடங்கிய�. அந்தச் சிரிப்பின் �றிப்பிலி�ந்� கிழவர் �றியைத அவர்
அப்ப�ேய ஒப்�க் ெகாண்டதாக�ம் ெதரியவில்ைல. அப்ப�ேய
ம�த்ததாக�ம் ெதரியவில்ைல. ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ஒ� ெபா�ைள
உய்த்�ணர இடமளித்த� அந்தச் சிரிப்�.

இளங்�மர�க்�, ‘�ழந்தாய் நீ கவைலப்படாமல் �ல்ைலேயா�
நாளங்கா�க்�ப் �றப்பட்�ப் ேபாய்விட்� வா, ேநற்றிர� சம்பாபதி வனத்தில்
நடந்தவற்றி�ள்ள இரகசியத்ைதேயா, அல்ல� ேவ� இரகசியங்கைளேயா
இந்தக் கிழவரிடம் வரம்� மீறிச் ெசால்லிவிட மாட்ேடன்!’ என்�
அபயமளித்த� அந்தச் சிரிப்�. �ல்ைலக்ேகா, ெபண்ேண ‘உன் இதயத்தில்
இளங்�மரைனப் பற்றி வள�ம் இனிய நிைன�கள் �ரியாமல் உன் தந்ைத
அவைன இப்ப� உன் �ன்ேப ஏளனம் ெசய்கிறாேர’ என்ற �றிப்ைபக் �றிய�
அந்தச் சிரிப்�.

‘உங்கள் ��ைமக்�ம், அ�பவங்க�க்�ம்
ெபா�த்தமானவற்ைறத்தான் இளங்�மர�க்� நீங்கள் ெசால்�கிறீர்கள்’

என்� கிழவைர ஆதரிப்ப�ேபால் அந்தச் சிரிப்� அவ�க்�த்
ேதான்றியி�க்�ம். எந்த மன�ணர்ேவா� பிற�ைடய சிரிப்ைப�ம்
பார்ைவைய�ம் அளவிட ேத�கிறேதா, அந்த உணர்�தாேன அங்�ம்
ேதான்�ம்?

�ல்ைல தன்ைன அலங்கரித்�க் ெகாண்� �றப்ப�வதற்�ச்
சித்தமானாள். கண்களி�ம், �கத்தி�ம் உடலி�ம் பிறக்�ம் ேபாேத உடன்
பிறந்� அலங்கரிக்�ம் அழ�கைளச் ெசயற்ைகயாக�ம் அலங்கரித்தபின்,

வழிபாட்�க்�ம் பைடய�க்�ம் ேவண்�ய ெபா�ள்கைள எ�த்�க் ெகாண்�
�றப்பட்டாள் �ல்ைல. பைடய�க்காக ெநய்யில் ெசய்� அவள் எ�த்�க்
ெகாண்��ந்த பணியாரங்களின் ந�மணத்ைத இளங்�மரன் �கர்ந்தான்.

�னிவரிடம் ெசால்லி விைடெபற்�க் ெகாண்ேட பின் கிழவைரப் பார்த்�,

“ஐயா! நா�ம் �ல்ைல�ம் நண்பக�க்�ள் �தச�க்கத்திலி�ந்�
தி�ம்பிவி�ேவாம். அதற்�ள் கதக்கண்ணன் வந்தால் இங்ேகேய இ�க்கச்



ெசால்�ங்கள். நான் அவனிடம் சில �க்கியமான ெசய்திகள்
ேபசேவண்�ம்” என்� �றினான் இளங்�மரன்.

“ஆகா! ேவண்�ய மட்�ம் ேபசலாம், தம்பி! கவனமாக அைழத்�க்
ெகாண்� ேபாய்வா, �ல்ைலையப் �தச�க்கத்தில் விட்�விட்� நீ உன்
ேபாக்கில் ம��ர்ப் பாக்கத்� விடைலகேளா� �ற்றக் கிளம்பிவிடாேத.

அவைள வீட்�க்�க் ெகாண்� வந்� ேசர்த்த பின் நீ எங்�
ேவண்�மானா�ம் ேபாகலாம்” எனக் கிழவர் எச்சரிக்ைக ெசய்தேபா�
�ல்ைல�ம் இளங்�மர�ம் சிரித்�க் ெகாண்ேட ெவளிேயறினார்கள்.

�தல் நாளிரவிலி�ந்� தன்�ைடய மனத்தில் மி�ந்� வ�ம்
�ன்பங்கைள�ம் தவிப்ைப�ம் அந்தச் சமயத்தில் ஒ� வழியாக மறந்�விட
�யன்ற இளங்�மரன் �ல்ைலேயா� உற்சாகமாகச் சிரித்�ப் ேபசிக்
ெகாண்ேட ெசன்றான்.

“�ல்ைல! உன் தந்ைதயார் என்ைனப் பற்றிப் ேப�கிற ேபச்ெசல்லாம் ஒ�
விதத்தில் ெபா�த்தமாகத்தான் இ�க்கிற�. ஊரா�க்ெகல்லாம் இந்திர
விழாவின் ெதாடக்க நாளில் உற்சாகம் ேத�க் ெகாண்� வ�கிறெதன்றால்
என்ைனத் ேத�க்ெகாண்� அ�பி�-ேபார் இப்ப� ஏதாவ� வம்�கள் தாம்
வந்� ேச�கின்றன. ேநற்� மாைல கடற்கைரயில் ஒ� யவன மல்லேனா�
வ�ச்சண்ைடக்�ப் ேபாய் ெவற்றி ெபற்ேறன். ேநற்� இர� சம்பாபதி
வனத்தில் என்னிடம் யாேரா வ�ச்சண்ைடக்� வந்தார்கள். வாங்கிக் கட்�க்
ெகாண்ேடன். இந்திர விழாவின் இ�பத்ெதட்� நாட்க�ம் என் பங்�க்�
ேநர�யாகேவா, நண்பர்கள் �லமாகேவா, இப்ப� வம்�கள் தாம் எைவேய�ம்
ேத�வ�ம் ேபா�ம்.”

“ஒ�ேவைள நீங்களாகேவ வம்�கைளத் ேத�க் ெகாண்�
ேபாகிறீர்கேளா என்னேவா?”

“பார்த்தாயா? நீேய என்னிடம் வம்�க்� வ�கிறாேய �ல்ைல;

வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்தான் ��ம்பாக�ம், �த்தலாக�ம்
ேப�கிறாெரன்� பார்த்தால் அவ�ைடய ெபண் அவைர�ம் மீறிக் ெகாண்�
��ம்�ப் ேபச்சில் வளர்கிறாேள? உன்ைனச் ெசால்லிக் �ற்றமில்ைல
ெபண்ேண, என் தைலெய�த்ேத அப்ப�. சில ேபர்கள் நல்வாய்ப்�கைளேய
ேத�க்ெகாண்� ேபாகிறார்கள். இன்�ம் சில ேபர்கைள நல்வாய்ப்�க்கேள
எங்ேக எங்ேகெயன்� ேத�க்ெகாண்� வ�கின்றன. என்ைனப்



ெபா�த்தமட்�ல் நானாகத் ேத�க் ெகாண்� ேபானா�ம் வம்�தான்
வ�கிற�.” தானாக என்ைனத் ேத�க் ெகாண்� வந்தா�ம் வம்�தான்
வ�கிற�.”

“வம்பில் ேயாகக்காரராக இ�க்கிறீர்கள் நீங்கள்! இல்ைலயா?”

“அதில் சந்ேதகெமன்ன ெபண்ேண! இன்ைறக்� வாய்த்த �தல் வம்�
நீதான்–”

“இரண்டாவ� வம்�?”

“இனிேமல்தான் எங்கி�ந்தாவ� �றப்பட்�வ�ம்…”

இைதக் ேகட்ட �ல்ைல கலீெரனச் சிரித்தாள். இப்ப� விைளயாட்டாகப்
ேபசிக் ெகாண்ேட நாளங்கா�ைய ேநாக்கி விைரந்தார்கள் அவர்கள்.

�ம்�காரின் ெசல்வவளம் மிக்க பட்�னப்பாக்கத்�க்�ம் பலவைக
மக்கள் வா�ம் ம��ர் பாக்கத்�க்�ம் இைடயி�ள்ள ெப�நிலப்
ப�தியாகிய நாளங்கா�யில் மக்கள் ெவள்ளம் ேபால் ��யி�ந்தனர். அங்ேக
ேகாயில் ெகாண்��ந்த ச�க்கப்�தம், அங்கா�ப் �தம் என்�ம் இரண்�
வானளாவிய ெதய்வச் சிைலகள் ெவ� ெதாைலவிலி�ந்� பார்ப்ேபார்க்�ப்
பயங்கரமாகக் காட்சியளித்தன. �தங்க�க்� �ன்னாலி�ந்த ெபரிய
ெபரிய பலிப் பீ�ைககளில் �க்க�ம், பணியாரங்க�ம் �வித்� வழிப�ேவார்
ெந�க்கமாகக் ��மியி�ந்தனர். ம�த்த வா�ம் ெதாங்�ம் நா�ம்
கைடவாய்ப் பற்க�மாக ஒ� ைகயில் வச்சிரா�த�ம், மற்ெறா� ைகயில்
பாசக் கயி�ம் ஏந்திய மிகப் ெப�ம் �தச் சிைலகள் ெசவ்வரளி மாைல
அணிந்� எ�ப்பாகத் ேதான்றின. ‘பசி�ம் பிணி�ம் நீங்கி நாட்�ல் வள�ம்
வாழ்�ம் ெப�க ேவண்�ெமன்�’ �தங்களின் �ன் வணங்கி
வாழ்த்�ைரப்ேபார் �ரல் நாளங்கா�ையச் �ழ்ந்தி�ந்த அடர்ந்த
மரச்ேசாைலெயங்�ம் எதிெராலித்�க் ெகாண்��ந்த�. �ணங்ைகக் �த்�
ஆ�கிறவர்களின் ெகாட்ேடாைச ஒ��றம் �ழங்கிய�.

நாளங்கா�ப் �த சத்�க்கத்�க்� �ன்னால் நான்� ெபரிய வீதிகள்
ஒன்���ம் சந்தியில் வந்த�ம், “�ல்ைல நீ உள்ேள ேபாய் வழிபாட்ைடத்
ெதாடங்கிப் பைடயலி�. நான் இந்தப் பக்கத்தில் என் நண்பர்கள் யாராவ�
�ற்றிக் ெகாண்��க்கிறார்களா என்� பார்த்�விட்� உள்ேள வ�கிேறன்”



என்� இளங்�மரன் அவைள உள்ேள அ�ப்பிவிட்�த் தான் மட்�ம்
அங்ேகேய நின்� ெகாண்டான்.

“விைரவில் வந்�வி�ங்கள். ஏதாவ� வம்� ேத�க் ெகாண்� வந்�விடப்
ேபாகிற�.” சிரித்�க் ெகாண்ேட அவன் பக்கம் தி�ம்பிப் பார்த்�ச்
ெசால்லிவிட்�ப் பலிப் பீ�ைகைய ேநாக்கி நடந்தாள் �ல்ைல.

“பைடயல் ��ந்த�ம் நீ தரப்ேபாகிற ெநய்யில் [^இந்த
எள்��ண்ைடக்� அக்காலத்தில் ‘ேநாைல’ என்� ெபயர்.] ெபாரித்த
எள்��ண்ைடைய நிைனத்தால் வராமலி�க்க ���மா, �ல்ைல?” என்�
நடந்� ேபாகத் ெதாடங்கி விட்ட இளங்�மரன் அவள் ெசவிக�க்�
எட்�ம்ப� இைரந்� ெசான்னான். பின்� தனக்�ப் பழக்கமானவர்கள்,

நண்பர்கள் எவேர�ம் அந்தப் ெப�ங்�ட்டத்தில் ெதன்ப�கிறார்களா என்�
ேத�ச் �ழன்றன அவன் கண்கள்.

ஆனால் அவன் ேதடாமேல அவ�க்�ப் பழக்கமில்லாத �� மனிதன்
ஒ�வன் தயங்கித் தயங்கி நடந்� வந்� அ�கில் நின்றான். ‘ஐயா!’ என்�
இளங்�மரைன ெமல்ல அைழத்தான். “ஏன் உனக்� என்ன ேவண்�ம்!”
என்� அவன் �றமாகத் தி�ம்பிக் ேகட்டான் இளங்�மரன்.

“உங்கைளப் ேபால் ஓவியம் ஒன்� எ�திக் ெகாள்ள ேவண்�ம். தய�
�ர்ந்� அப்ப� அந்த மரத்த�க்� வ�கிறீர்களா?” என்� அந்தப் ��
மனிதனிட�ந்� பதில் வந்தேபா� இளங்�மர�க்� வியப்பாயி�ந்த�. ‘இ�
என்ன ��ப் �திர்?’ என்� திைகத்தான் அவன்.



வம்� வந்த�!

தன் அ�ேக வந்� நின்றவைன நன்றாக உற்�ப் பார்த்தான் இளங்�மரன்.

ஓவியம் எ��வதற்�ரிய திைரச் சீைல �ரிைகக�ம், வண்ணங்களடங்கிய
சி� மரப்ேபைழ�ம் அவனிடம் இ�ந்தன. அவன் இள வயதினன் தான். கைல
அறி�ள்ளவர்களின் �கத்�க்� அந்தப் பயிற்சியால் வ�ம் அழ�ச் சாயல்
தவிர இயல்பாகேவ�ம் அழகனாக இ�ந்தான் அவன். ஓவியம் எ��வதற்�
வந்ததாகத் தன்ைன அறி�கம் ெசய்� ெகாண்ட அந்த இைளஞேன ஓவியம்
ேபால் கவர்ச்சியாக இ�ப்பைத எண்ணி வியந்தவனாக அவைன ேநாக்கிக்
ேகள்விகைளத் ெதா�க்கலானான் இளங்�மரன்:

“உன் ெபயர் என்னெவன்� நான் அறியலாமா, தம்பி?”

“ஐயா! இந்த ஏைழ ஓவியைன மணிமார்பன் என்� அைழப்பார்கள்.”

“உன் மார்பில் அப்ப� ஒன்�ம் மணிகைளக் காணவில்ைலேய அப்பேன?”

இளங்�மரன் ��ம்�. நைக�டன் இப்ப�க் ேகட்டேபா�, அந்த இளம்.
ஓவியன் சிறி� நாணமைடந்த� ேபால் தைல�னிந்தான். பின்� ெமல்லச்
ெசால்லலானான்:

“ஐயா! நீங்கள் மனம்ைவத்தால் இந்த ஏைழயி�ைடய மார்பி�ம்
மணிகள் ஒளிரச் ெசய்ய ���ம்.” இைதக் ேகட்ட இளங்�மரன்
அலட்சியமாகச் சிரித்தான்.

“என்ைனப் பற்றித் தப்�க் கணக்�ப் ேபா�கிறாய். தம்பி!
பட்�னப்பாக்கத்தில் எவேரா ெப�ஞ் ெசல்வரின் மகன் என்ேறா, ேவ�
விதமான ெபரிய இடத்�ப்பிள்ைள என்ேறா என்ைனப் பற்றி நிைனத்�க்
ெகாண்��ந்தால் இந்தக் கணேம அந்த நிைனைவ விட்�வி� மணிமார்பா.
என் சித்திரத்ைத நன்றாக எ�திக் காண்பித்தால். அைத வாய் நிைறயப்
�கழ்வைதத் தவிர ேவ� எந்தப் பரி�ம் தர��யாதவன் நான்.”



“நீங்கள் பரி� ஒன்�ம் எனக்�த் தரேவண்�யதில்ைல ஐயா! உங்கள்
படத்ைத நான் வைரந்� ேபாய்க் ெகா�த்தாேல எனக்� உடேன
கனகாபிேஷகம் ெசய்�விடக் காத்தி�க்கிறவர்கள் இந்தக் �ட்டத்தில்
இ�க்கிறார்கேள!”

இப்ப�க் �றிவிட்� நளினமானெதா� ெமன்னைக இதழ்களில்
இைழேயாட இளங்�மரன் �கத்ைத ஏறிட்�ப் பார்த்தான் மணிமார்பன்.

இைதக் ேகள்வி�ற்ற இளங்�மர�க்�த் திைகப்�ம், வியப்�ம் ஒ�ங்�
உண்டாயின.

“மணிமார்பா! இந்தப் �ம்�கார் நகர் தி�ெரன்� என்ைன அவ்வள�
ெபரிய மனிதனாக மதிப்பிடத் ெதாடங்கி விட்டதா, என்ன? சரிதான் ேபா!
எனக்� ஏேதா ேபாதாத காலம் ஆரம்பமாகிற� ேபாலி�க்கிற�. அப்பேன!

இந்த மாெப�ம் ேகாநகரத்தில் எனக்� எதிரிக�ம், ேவண்டாதவர்க�ம்
நிைறய இ�க்கிறார்கள். ஆனால் அவர்க�க்ெகல்லாம் ேந�க்� ேநர்
என்னிடம் வந்� சண்ைடயிடப் பயம். என்�ைடய சித்திரத்ைத எ�தி
வாங்கிக் ெகாண்� ேபாயாவ� வி�ப்பம்ேபால் என்ைனத் தாக்கி
மகிழலாெமன்� அந்த அப்பாவிகளில் யாராவ� ஆைசப்பட்��க்கலாம். நான்
�ரடனாக இ�க்கிேறனாம். அதனால் என்னிடம் ேநேர ேபா�க்� வர
அஞ்�கிற ஆட்கள் நிைறய இ�க்கிறார்கள்.”

ஐயா! இப்ேபா� உங்கைள ஓவியமாக்கிக் ெகாண்� வரச் ெசால்லி
என்ைன அ�ப்பியவர் உங்க�க்� எதிரியில்ைல. தாக்கி மகிழ்வதற்காக
உங்கள் ஓவியத்ைத அவர் ேகட்கவில்ைல. ேநாக்கி மகிழ்வதற்�க்
ேகட்பதாகத்தான் எனக்�த் ேதான்�கிற�.

“அடடா! ேவ�க்ைகயாக அல்லவா இ�க்கிற� நீ ெசால்�கிற ெசய்தி.
இந்திர விழாவின் இரண்டாவ� நாளாகிய இன்� ேபானால் ேபாகிறெதன்�
ெகாஞ்சம் நல்ல வாய்ப்�க�ம் என்ைனத் ேத�க் ெகாண்� வ�கிறாற் ேபால்
இ�க்கிற�! என்ைன இத்தைனப் ெபரிய பாக்கியசாலியாக்�வதற்�த்
�ணிந்தி�க்�ம் அந்தப் �ண்ணியவான் யார் அப்பேன?”

மணிமார்பன் பதில் �றாமல் கண்கைள ��த் திறந்� ��ம்பாக�ம்
எைதேயா ஒளிக்�ம் �றிப்�ட�ம் இளங்�மரைனப் பார்த்�ச் சிரித்தான்.

“அப்பேன! நீ நன்றாகத்தான் சிரிக்கிறாய்; சிரிப்பிேலேய சித்திர
விசித்திர ��க்கங்கெளல்லாம் காட்�ச் ெசால்ல வந்தைத மைறக்காேத.



யார் அந்தப் �ண்ணியவான் என்பைத மட்�ம் �தலில் ெசால்!”

“�ண்ணியவான் இல்ைல ஐயா! �ண்ணியவதி!” என்� �றிக்
ெகாண்ேட கிழக்�ப் பக்கமாகத் தி�ம்பி “அேதா அந்தப் பல்லக்கிலி�ந்�
இறங்�கிறாேர எட்�க் �மரன் வீட்�ப் �தல்வியார்- அவ�க்� உங்கள்
சித்திரம் ேவண்�மாம்” என்� �ட்�க் காட்�னான் ஓவியன். இளங்�மரன்
அவன் காட்�ய திைசயில் பார்த்தான், அவ�ைடய �கத்திலி�ந்� சிரிப்�ம்,
மலர்ச்சி�ம் விைட ெபற்றன. �தல்நாள் மாைல கடற்கைரயில் மற்ேபார்
ெவற்றிக்காகத் தனக்� மணிமாைல பரிசளிக்க �ன்வந்த அேத அழகி.
பல்லக்கிலி�ந்� இறங்கி, ஒளி சிதறிக் ெகாண்� நைடபயில்வ�ேபால் தன�
அணிமணிகள் �டரிடத் ேதாழிேயா� �தச�க்கத்� வாயி�க்� வ�வைத
அவன் கண்டான்.

“ஐயா! உங்கள் ஓவியத்ைத எ�தி ��த்� அவர்கள் இங்கி�ந்�
தி�ம்�வதற்�ள் ெகாண்� வந்� ெகா�த்தால் �� கழஞ்� ெபான்
எனக்�ப் பரி� த�வதாகச் ெசால்லி உங்கைள�ம் அைடயாளம் காட்�
அ�ப்பினார்கள். நீங்கள் என்ேமல் க�ைண ெகாண்�…”

“உன்ேமல் க�ைண ெகாள்வதற்� நான் ம�க்கவில்ைல தம்பி! ஆனால்
உனக்� உலகம் ெதரியா�. நீ சி� பிள்ைள. உன்�ைடய சித்திரங்களின்
�ைனவி�ம், �ச்சி�ம், விதம் விதமான வண்ணங்கைளக் கண்� மகிழ்வ�
ேபால் ேபரின்ப நகரமான இந்தப் �ம்�காரின் வாழ்வி�ம் ஒளித�ம்
வண்ணங்கேள நிைறந்தி�ப்பதாக நீ நிைனக்கிறாய். ��ம் வா�ம்,
இகழ்ச்சி�ம் நிைறந்த �ம்�காரின் வாழ்க்ைகச் சித்திரம் உனக்�த்
ெதரிந்திரா�. அங்ேக வண்ணங்கள் வனப்�க் காட்டவில்ைல, அ��
வ�கின்றன. ெவ�த்தெதல்லாம் பால் என்� நம்பிவிடக் �டா�. ெசல்வத்
திமிர் பி�த்த பட்�னப்பாக்கத்தார் தாம் �ம்�கார் எ�ம் வாழ்க்ைக
ஓவியத்தின் ம��றம் மங்கியி�ப்பதற்�க் காரணமானவர்கள். இவர்கைளக்
கண்டாேல. எனக்� அந்த நிைன� வந்� வி�கிற�. ெவ�ப்�ம் வந்�
வி�கிற�. சில சமயங்களில் இவர்கள் அழைக�ம் ெச�ைமைய�ம் கண்�
கவர்ச்சி ெபற்றா�ம் ஆழ்ந்� சிந்திக்�ம் ேபா� என் மனம் ெகாதிக்கிற�
தம்பி!”

அைதக் ேகட்டபின் ஓவிய�ைடய மனத்தில் அவநம்பிக்ைக இ�ள்தான்
கவிழ்ந்த�. நம்பிக்ைக ஒளி சிறி�ம் படரவில்ைல.



“ஐயா! நீங்கள் ��கிற க�த்�க்கள் எல்லாம் மிக�ம்
நன்றாயி�க்கின்றன. ஆனால் என் ேபான்ற ஏைழக் கைலஞ�க்� அவற்றால்
ஒ� பய�ம் இல்ைல. அ�ள் �ர்ந்� உங்கைள சித்திரமாக்கி அந்தப்
ெபண்மணியிடம் அளிக்க அ�மதி தந்தீர்களானால், ஏேதா எனக்�ம்
அதனால் �� கழஞ்� ெபான் ெப�கிற வாய்ப்�க் கிைடக்�ம். ெவ�ம்
உபேதசத்தினால் என்ன பயன் விைளயப் ேபாகிற�?” என்� ைநந்�
நம்பிக்ைகயிழந்த �ரலில் மணிமார்பன் �றியேபா� இளங்�மர�க்�
அவன்ேமல் சிறி� ஆத்திரம் �ண்ட�. ‘என் �ன்னால் நின்� ெகாண்ேட
என்ைன ேநாக்கி, ெவ�ம் உபேதசத்தால் என்ன பயன் விைளயப் ேபாகிற�?’

என்� ேகட்கிறாேன இந்த இைளஞன். ‘ைகயாலாகாத ஆ�க்� உபேதசம்
எதற்�?’ என்� என்ைனேய இ�த்�க் காட்�கிறானா இவன்?’

இளங்�மரன் தன் மனத்தின் ஆத்திரத்ைத �கத்தில் காட்டாமல்
அவைன உற்�ப் பார்த்தான். ‘பாவம்! ஏைழ ஓவியன். நாம் ஒப்�க்
ெகாள்வதனால் நமக்� இழப்� ஒன்�மில்ைல. ஒப்�க் ெகாள்ளாவிட்டால்
இவ�க்� �� ெபாற் கழஞ்� கிைடக்காமல் ேபா�ம். பிைழத்�ப்
ேபாகிறான். ெச�க்� மி�ந்த அந்தச் ெசல்வக் �மரிக்காக
இல்லாவிட்டா�ம் இவ�க்� ஊதியம் கிைடக்�ம் என்பதற்காக இைத நாம்
ஏற்�க் ெகாள்ளலாம்’ என்� ஆத்திரம் மாறி இரக்கம் உண்டாயிற்�,

இளங்�மரன் மனத்தில். அ�த்த கணம் அவன் �கம் மலர்ந்த�;

பாசத்ேதா� அ�கில் ெசன்� அந்த ஓவியன் ��கில் தட்�க் ெகா�த்தான்.

“மணிமார்பா! தளராேத அப்பேன. எங்ேக நான் கண்�ப்பாக ம�த்�
வி�கிேறேனா என்ற பயத்தில் உன் அழகிய �கம் மங்கிய வண்ணம்ேபால்
வா�, விட்டேத, தம்பி! வா, என்ைன வைரந்� ெகாள். உனக்� நான்
பயப்ப�கிேறன் என்ப�தான் என் இணக்கத்�க்�க் காரணம்.”

“ஐயா தனக்காகேவ நான் உங்கைள வைரகிேறன் என்பைத உங்களிடம்
ெசால்லாமல் வைரந்� வ�மா� தான் அந்தப் ெபண்மணி �றியி�ந்தார்.
நான்தான் உங்களிடம் ெமய்ைய மைறக்க ��யாமல் �றிவிட்ேடன். உங்கள்
கண்க�க்� எதிேர நின்� ேப�கிறேபா� உண்ைமைய மைறத்�ப் ேபச
வரவில்ைல.”

“பார்த்தாயா? அவ�க்காக என்பைத நீ என்னிடம் �றினால் நான்
இணங்க மாட்ேடன் என்� அந்த அழகரசிக்ேக நன்றாகத் ெதரி�ம் தம்பி!”

“ஏன் ஐயா? உங்க�க்�ள் ஏதாவ� ேகாபமா?”



“தம்பி! இந்தக் ேகள்விெயல்லாம் ேகட்� ேநரத்ைத வீணாக்காேத. நீ
வைரயத் ெதாடங்�!”

இளங்�மரன் மீண்�ம் �ரலில் க�ைமைய வரவைழத்�க் ெகாண்�
கண்�த்த பின்�தான் ஓவியன் மணிமார்பன் ேபச்ைசக் �ைறத்� ேவைலயில்
இறங்கினான். மரத்ைதத் த�வினாற் ேபால் படர்ந்தி�ந்த ஒ�
�ல்ைலக்ெகா�ையப் பி�த்தவா� மலர்ந்த �கத்ேதா� சித்திரத்�க்�
வாய்ப்பான ேகாலத்தில் நின்றான் இளங்�மரன். திைரச் சீைலைய விரித்�
வண்ணப் ேபைழையத் திறந்� வைரயலானான் மணிமார்பன். நாளங்கா�ச்
ச�க்கப் �தத்தின் பலிப் பீ�ைகயிலி�ந்� �ல்ைல வழி பாட்ைட ��த்�க்
ெகாண்� தி�ம்��ன் மணி மார்ப�ைடய வைர� ேவைல ��ந்�விட்ட
ேவண்�ெமன்� �ரிதப்ப�த்தினான் இளங்�மரன். �ல்ைல ெகாண்�
வரப்ேபா�ம் ெநய் எள்��ண்ைடைய நிைனக்�ம்ேபா� அவன் நாவில் �ைவ
நீர் �ரந்த�.

“ஐயா! உண்ைமயிேலேய நீங்கள் மிக�ம் அழகாய்த் தான்
இ�க்கிறீர்கள் !”

“தம்பீ! அப்ப�யானால் என்�ைடய அழைகப் பற்றி இ�வைரயில்
உனக்�ச் சந்ேதகம் இ�ந்ததா? நான் அழகாயி�ப்ப� எவ்வள� ெபரிய
தவ� என்ப� இன்� இந்த நாளங்கா� நாற்சந்தியில் நீ என்ைனத் ேத�
வந்ததிலி�ந்ேத ெதரிந்� விட்ட�. அழகாயி�ப்பைதப் பற்றி நீ�ம் நா�ம்
நிைனத்�ப் பார்க்க ேநரேம�? ெபான்னி�ம், யாைனத் தந்தத்தி�ம்
யவனப்பா� யி�ள்ள சிற்பிகள் எவ்வளேவா அழகான சிைலகள்
ெசய்கிறார்கேள, அவற்ைறெயல்லாம் விைலக்� வாங்கிச் ெசல்கிறவர்கள்
பட்�னப்பாக்கத்�ச் ெசல்வர்கள்தாம், அேத ேபால் அழகாயி�க்கிற
ஆட்கைள�ம் அன்� என்கிற விைலக்� வாங்கிவிடத் ��க்கிறார்கள்
அவர்கள்.”

“நீங்கள் அைதவிடப் ெபரிய விைல ஏேத�ம் எதிர் பார்க்கிறீர்கேளா?”

“என் தன்மான�ம் தன்னம்பிக்ைக�ம் பட்�னப்பாக்கத்� ஏ� அ�க்�
மாட்டங்கைளவிட உயரமானைவ தம்பி!”

“என்ன காரணத்தாேலா பட்�னப்பாக்கத்� ஆடம்பர வாழ்வின் ேம�ம்,
ெசல்வச் �கேபாகங்கள் ேம�ம் உங்க�க்� ெவ�ப்� ஏற்பட்��ப்ப�
ெதரிகிற�, ஐயா.”



த � ஐ
இதற்� இளங்�மரன் பதில் ெசால்லவில்ைல. மணி மார்ப�ம்

�றிப்பறிந்� ேப�வைத நி�த்திக் ெகாண்டான். க�ம்�வில்லில் மலர்க்கைண
ெதா�த்த ேகாலத்தில் மன்மதன் நிற்ப� ேபால் �ல்ைலக் ெகா�ையப்
பி�த்தாற் ேபால் நிற்�ம் இளங்�மரன் திைரச்சீைலயில் உ�வாகிக்
ெகாண்��ந்தான்.

அப்ேபா� சிலம்ெபாலி கிளரச் சீர� ெபயர்த்� நடந்� வந்தாள் �ல்ைல.

“உங்கைள எங்ேக எல்லாம் ேத�வ�?” என்� �றிக் ெகாண்ேட
ெநய்மணம் கம�ம் எள்��ண்ைடப் பணியாரத்ைத �ன் நீண்ட அவன்
ைகயில் ைவத்�விட்� ஓவிய�க்�ம் த�வதற்காக எதிர்ப்பக்கம் நடந்தாள்
�ல்ைல.

பணியாரத்ைத வாயிலி�வதற்காக ேமெல�ந்த இளங்�மரனின்
வலக்கரம் பின்னாலி�ந்த ேவெறா� �ரட்�க் கரத்தால் தட்�விடப்பட்ட�!

எள்��ண்ைடகள் அந்தரத்தில் பறந்தன. அடக்க ��யாத சினத்ேதா�
அழற்சி ெபாங்�ம் விழிகைளப் பின்�றமாகத் தி�ப்பினான் இளங்�மரன்.

அங்ேக அன்ைறயக் கணக்�க்� அவைனத் ேத� வர ேவண்�ய வம்�
வந்தி�ந்த�, தனியாக வரவில்ைல! பயங்கரமாகக் கட்சி கட்�க் ெகாண்�
வந்தி�ந்த�! அவன� �யங்களின் தைச திரண்ட�.



வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்
வாழ்க்ைகயில் ஒவ்ேவா�ணர்�க்�ம் ம��றம் என்பெதான்�ண்�.

சில�க்�ப் பிறர்ேமல் ஏற்ப�கிற அன்பின் ம��றம் ெவ�ப்பாக இ�க்�ம்.
அல்ல� ெவ�ப்பின் ம��றத்ைதத் தி�ம்பிப் பார்த்தால் தவிர்க்க ��யாத
ேபரன்பாக இ�க்�ம். ஒன்றாக இ�ப்பி�ம் நிற�ம் ேதாற்ற�ம் ேவ�ப�ம்.
உள்ளங்ைக�ம் �றங்ைக�ம் ேபால இந்த உணர்�க�ம், உற�க�ம் அைம�ம்.
ேநரிற் கா�ம் ேபா�. �த்தலாக�ம் ஏளனமாக�ம் ேபசிவிட்டா�ம்
இளங்�மரனிடமி�ந்� ஏேதா ஒ� கவர்ச்சி வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்
மனத்தி�ள் அவைன நிைனத்� ஏங்�ம் பிைணப்ைப உண்டாக்கியி�ந்த�.

இதனால் அந்த அநாைத இைளஞைன ‘உ�தியாக ெவ�க்க ேவண்�ம்’
என்� நிைனத்�க் ெகாண்ேட அந்நிைனவின் ம��றம் அவன் ேமல் அவர்
கவைல�ம், அக்கைற�ம் காட்� வந்தார். அதற்�க் காரணமான�ம் உணர்�
ஒ��றம் வி�ம்பாமல் மனம் ம��றம் வி�ம்பிய�மான அன்�த் �ண்�தல்
அவ�ள் மிக அந்தரங்கமானதாக இ�ந்த�.

அன்� காைல �ல்ைல�ம், இளங்�மர�ம் நாளங்கா�ப்
�தச�க்கத்�க்�ப் �றப்பட்�ச் ெசன்ற பின்னர் வீரேசாழிய
வளநா�ைடயா�க்�ம், அ�ட்ெசல்வ �னிவ�க்�ம், தங்க�க்�ள்
உைரயா�வதற்�த் தனிைம வாய்த்த�.

தாம் அறிவதற்� ஆவல் ெகாண்�ள்ள பல ெசய்திகைளத் �ண்�க்
ேகட்�ம் வி�ப்பத்�டன் வந்� அம�கிறவர்ேபால் �னிவரின் கட்��க்� மிக
அ�கில் வந்� அமர்ந்தார் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார். அவர் இவ்வா�
வந்� உட்கா�ம் ேநாக்கத்ைதப் �ரிந்� ெகாண்டவர்ேபால் தமக்�ள் ெமல்லச்
சிரித்�க் ெகாண்டார் �னிவர்.

“உங்க�ைடய இல்லத்�க்� வந்� நீண்ட நாட்கள் ஆகிவிட்டனேவ
என்� கவைலப்பட்�க் ெகாண்��ந்ேதன், உைடயாேர! எப்ப�ேயா சந்தர்ப்பம்
ேநற்றிர� இங்ேக வந்� தங்�ம்ப� ெசய்�விட்ட�. ஆனால் இப்ப� அ�,



உைதபட்�க் ெகாண்� வந்� தங்கியி�ப்பைத நிைனக்�ம் ேபா�தான்
என்னேவா ேபாலி�க்கிற�.”

“கவைலப்படாதீர்கள் �னிவேர! நா�ம் கிழவன், நீங்க�ம் கிழவர். நம்
ேபான்றவர்க�க்� இந்த வயதில் இப்ப�ச் சந்தித்� மனம் விட்�ப்
ேப�வைதப்ேபாலச் �ைவயான அ�பவம் ேவ� கிைடக்க ��யா�.

எவ்வளேவா ெசய்திகைளப் பற்றி விரிவாகப் ேபசலாம் அல்லவா?”

“ஆகா! நீங்கள் ஆைசப்ப�ம்ேபா� நான் ேப�வதற்� ம�க்க இய�மா?
ஆனால் உங்க�ைடய க�த்தில் ஒேர ஒ� அம்சத்ைத மட்�ம் நான் ம�க்க
ேவண்�யவனாக இ�க்கிேறன். �ப்� ெந�ங்க ெந�ங்கப் ேபசாைமதான்
�ைவயான அ�பவமாகப் ப�கிற� எனக்�. �ப்�க் காலத்தில் மனத்தி�ள்
�ன்� வாழ்ந்த நாெளல்லாம் கட்� ைவத்த நிைன�ச் �ைமகைளேய
அவிழ்த்�ப் பார்த்� ஒ�ங்� ெசய்யக் காலம் காணாதேபா� ேபசிப் ேபசிப்
�திய நிைன�ச் �ைமகைள�ம் ேசர்க்கலாமா?”

“�னிவர் ெப�மா�க்�த் ெதரியாத ெமய்யில்ைல. இன்ப�ம்,
�ன்ப�ம் நிைறந்த நிைன�கைளச் �மப்ப�தாேன உயிர்ப் பயணம்? ��வற்ற
அந்தப் பயணத்தில் அவ்வா� நிைன�கைளச் �மப்ேபாைரக் கண்�ம் நாம்
�ைமயின்றி நடந்� ேபாகலாெமன எண்ணி ஒ�ங்கலாமா அ�கேள?”

“ஒ�ங்க ேவண்�ெமன்� நான் �றவில்ைல, உைடயாேர. இந்தப்
பிறவிக்�ப் ேபா�ம் ேபா�ெமன்� ெசால்கிறாப் ேபால அவ்வள� நிைன�ச்
�ைமகைள ஏற்கனேவ கனமாகச் �மந்� ெகாண்��க்கிேறன் நான்.”

இவ்வா� �றிவிட்� �கத்தில் ஏக்க�ம்; ஆற்றாைம�ம் ேதான்ற
ெநட்�யிர்த்தார் �னிவர்.

“பிறரிடம் ஒ��ைற மனம் திறந்� ேபசினாலாவ� உங்கள் நிைன�ச்
�ைமயின் கனம் �ைறயலாம் என்� எனக்�த் ேதான்�கிற� �னிவேர!”

“ெசய்யலாம் உைடயாேர! ஆனால் எல்லாச் ெசய்திகைள�ம்
எல்லாரிட�ம் மனம் திறந்� ேபசிவிட ��வதில்ைல. சில ெசய்திகைள
இதயத்�க்�ள்ேளேய இரண்டாம் �ைறயாகத் திறந்� எண்ணிப்
பார்ப்பதற்�ம் பயமாக இ�க்கிறேத…”



இைதக் ேகட்� வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் இைரந்� வாய்விட்�ச்
சிரித்தார்.

“�னிவேர! இந்த மாெப�ம் நகரத்தின் �ற வீதியில் சாதாரணக் காவல்
வீரனாகச் �ற்றிய நாள் ெதாடங்கிப் பின்� காவற்பைடத் தைலவனாகி இன்�
ஓய்� ெபற்றி�க்�ம் நாள் வைர உங்கைள எனக்� நன்றாகத் ெதரி�ம்.
ஆனால் இன்�ம் நீங்கள் என்னிடம் சில ெசய்திகைள மைறத்ேத ேபசி
வ�கிறீர்கள். �றவிக�க்� ஒளி� மைற� �டாெதன்பார்கள். நீங்கேளா
மிகமிகப் ெபரிய ெசய்திகைளெயல்லாம் ஒளித்� மைறத்�க் காப்பாற்றி
வ�கிறீர்கள். பல�ைற அவற்ைற அறிய �யன்�ம் ெதாடர்ந்� நான் ஏமாந்�
ெகாண்ேட வ�கிேறன். இன்�ம் அேத ேபால் ஏமாற்றத்ைதத் தவிர ேவ�
ம�ெமாழி உங்களிட மி�ந்� எனக்�க் கிைடக்கா� ேபாலத்
ேதான்�கிறேத?”

“இந்த வினா�வைர ஒ� ேகள்வி�ம் ேகட்காமேல நான் ம�ெமாழி
�றவில்ைலெயன்� நீங்களாகக் �ற்றம் �மத்�வ� நியாயமா�மா
உைடயாேர?”

“நான் எைதக் ேகட்பதற்� நிைனக்கிேறன், என்ன ேகட்கப் ேபாகிேறன்
என்பெதான்�ம் உங்க�க்�த் ெதரியாத�ேபால் மைறக்கிறீர்கள் அ�ட்
ெசல்வேர!”

இைதக்ேகட்ட உடேன �னிவர், வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் �கத்ைதச்
சிறி� ேநரம் உற்�ப் பார்த்தார். ெமல்ல அவைர ேநாக்கி நைக �ரிந்தார்.

“இந்தப் பார்ைவைய�ம், இந்தச் சிரிப்ைப�ம் தவிர இத்தைன காலமாக
என்�ைடய ேகள்விக்� நீங்கள் ேவ� ம�ெமாழி எ��ம் �றவில்ைல
�னிவேர! இந்தப் பிள்ைளயாண்டான் இளங்�மரைனப் பற்றி அவன் சி�
பிள்ைளயாக இ�ந்த நாளிலி�ந்� நா�ம்தான் உங்கைளத் �ண்�த்
�ண்�க் ேகட்�க் ெகாண்� வ�கிேறன். இ� வைர என் ேகள்விக்�ப் பயன்
விைளயவில்ைல.”

“இளங்�மரைனப் பற்றி உங்க�க்� என்ன ெதரிய ேவண்�ேமா?”

“இெதன்ன ேகள்வி �னிவேர? என்ெனன்ன ெதரியக் ��ேமா
அவ்வள� ெதரிந்தால் நல்ல�தான். அந்தப் பிள்ைளைய வளர்த்�



ஆளாக்கிய உங்கைளத் தவிர ேவ� யாரிடம் ேபாய் நான் இவற்ைறெயல்லாம்
ேகட்க ���ம்.”

“உைடயாேர! ஏேதா ஓர் அந்தரங்கமான எண்ணத்ைத மனத்திற்
ெகாண்� நீங்கள் இளங்�மரைனப் பற்றி விசாரிக்கிறீர்கள். என்�
நிைனக்கிேறன். நான் நிைனப்ப� சரிதாேன?”

“ஆமாம் �னிவேர! உங்க�க்�த்தான் எைத�ம் ஒளித்� மைறத்�ப்
ேபசி வழக்கம். என்�ைடய அந்தரங்கத்ைத நீங்கள் இப்ேபா� ெதரிந்�
ெகாள்�வதி�ம் எனக்� ம�ப்பில்ைல. என்�ைடய ெபண் �ல்ைலக்�
இந்தப் பிள்ைளயாண்டான் ெபா�த்தமான கணவனாக இ�ப்பாெனன்�
ெவ� நாட்களாக எனக்� ஒ� நிைனப்� இ�க்கிற�. ஆனால் அந்த
நிைனப்� ஒன்ைற மட்�ேம �ண்�தலாகக் ெகாண்� அைத நான் ெசய்�
வி�வதற்கில்ைல. இளங்�மர�ைடய பிறப்பிலி�ந்� எதிர்காலம் வைர
ஓரள� தீர்மானமாகத் ெதரிந்� ெகாண்ட பிற� தான் �ல்ைலைய அவன்
ைகயில் ஒப்பைடக்க நான் �ணிய ���ம். இப்ப�ேய இப்ேபாதி�ப்ப�ேபால்
ஊர் �ற்�ம் �ரட்�ப் பிள்ைளயாக அவன் எப்ேபா�ம் இ�ப்பதானால்
�ல்ைலைய இளங்�மரேனா� ெதாடர்�ப�த்தி நிைனப்பைதேய நான்
விட்�விட ேவண்�ய� தான். ெசய்யலாமா �டாதா என்� இந்த
எண்ணத்ைத மனத்தில் ேபாட்�க் �ழப்பிக் ெகாண்��ப்பதனால்தான்
உங்களிடம் இளங்�மரைனப் பற்றி அ�க்க� விசாரிக்க ேநர்ந்த�” என்�
இந்தச் ெசய்திைய �னிவரிடம் ெசால்லி ��த்தேபா� மனத்திலி�ந்த
பாரத்ைத இறக்கி ைவத்தாற் ேபாலி�ந்த� வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்க்�.

அவர் அதற்� விளக்கமான பதிைல எதிர்பார்த்� �னிவ�ைடய �கத்ைத
ேநாக்கினார். சிறி� ேநரம் �னிவரிடமி�ந்� பதில் வரவில்ைல. அவர்
எதற்ேகா சிந்தித்�த் தயங்�வ� ேபாலி�ந்த�.

“உைடயாேர! உங்கள் ேகள்விக்� ம�ப��ம் பைழய பதிைலத்தான் �ற
ேவண்�யி�க்கிற�. சில ெசய்திகைள இதயத்�க்�ள்ேளேய இரண்டாம்
�ைறயாக நிைனத்�ப் பார்ப்பதற்�ம் பயமாக இ�க்கிற�. ஒ� மனிதன்
உலகத்ைத ��ைமயாகப் �ரிந்� ெகாள்�வ� ஞானம். ஒ� மனிதைன
உலகம் ��ைமயாகப் �ரிந்� ெகாள்வ� அதிர்ஷ்டம். இளங்�மரன் ஒ�
காலத்தில் இவ்விரண்� பாக்கியங்கைள�ேம ெபறப் ேபாகிறான் என்றா�ம்
இன்ைறக்� அவன் ெவ�ம் இைளஞன். சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�த்
தவச்சாைலயி�ள்ள �னிவர் ஒ�வரால் வளர்த்� விடப்பட்ட �ரட்�ப்
பிள்ைள. இ�வைரயில் அவன� உடம்ைபத் தவிர உள்ளத்ைத அதிகமாக



வளர்க்க �யலாத நான் இப்ேபா�தான் சிறி� காலமாக அவன் உள்ள�ம்
வளர்வதற்� உரியைவகைளக் கற்பித்�க் ெகாண்� வ�கிேறன்.

இவற்ைறத்தான் அவைனப் பற்றி இப்ேபா� நான் உங்களிடம் �ற ���ம்.”

“இவற்றில் �திதாக எந்த உண்ைமைய�ம் எனக்� நீங்கள்
�றவில்ைலேய, �னிவேர?”

“உண்ைம ேவ�, வாய்ைம ேவ�, ெமய்ைம ேவ�, உைடயாேர!
உள்ளத்�த் �ய்ைம உண்ைம. ெசால்லில் �ய்ைம வாய்ைம. உடல் ஈ�பட்�
நிக�ம் ெசயலில் �ய்ைம ெமய்ம்ைம. இந்த �ன்றா�ம் இளங்�மர�க்�
ஒ�ேபா�ம் நான் தீங்� நிைனத்ததில்ைல.

“வாய்ைம எனப்ப�வ தியாெதனின் யாெதான்�ம்
தீைம யிலாத ெசாலல்”

என்�தான் நம் �ன்ேனார்கள் வாய்ைமக்� வைரயைற
வ�த்தி�க்கிறார்கள். பிற�க்�த் தீைம த�ம் உண்ைமையக் ��வ�ம்
ெபாய். பிற�க்� நன்ைம த�ம் ெபாய்ையக் ��வ�ம் வாய்ைம!

இளங்�மரைனப் பற்றிய சில உண்ைமகைள நான் �றாமல் மைறத்�
வ�கிேறெனன்பதற்�க் காரணம், அந்த உண்ைமகள் ெவளியா�ம்ேபா�
அவற்றால் இளங்�மர�க்� ஏற்ப�ம் நன்ைமகைளக் காட்��ம் தீைமகள்
அதிகெமன்ப�தான்.

“நான் ஏேதா அந்தப் பிள்ைளையப் பற்றி அவ�க்� �ன்னாேலேய
ஏளனமாகப் ேப�கிேறேன என்பதனால், என்ைன அவ�க்� ஆகாதவன்
என்� நிைனத்� நீங்கள் பயப்பட ேவண்டாம் �னிவேர! அந்தரங்கமாக
எனக்� அவன்ேமல் நிைறந்த அ�தாபம் உண்�. இல்லாவிட்டால் என்
மக�க்� அவைன மணமகனாக்கிக் ெகாள்�ம் ஆவைல உங்களிடம்
�றியி�ப்ேபனா அ�கேள? இளங்�மரன் ேசாழர் பைடக்��விற் ேசர்ந்�
ெப�வீரனாகப் �கழ்மாைல �ட ேவண்�ெமன்ெறல்லாம் எனக்� ஆைச
உண்�. அந்தப் பிள்ைளயின் ேதாற்ற�ம் உடலின் வலிைம�ம் எத்தைனேயா
ெபரிய காரியங்கைளச் சாதிக்�ம் த�தி வாய்ந்தைவ என்பைத நான்
உணர்ந்தி�க்கிேறன் �னிவேர!”

“அப்ப� நீங்கள் உணர்ந்தி�ப்ப� உண்ைமயானால் அவைனப் பற்றி
அறிந்� ெகாள்�ம் ஆவைலச் சிறி� காலத்�க்� அடக்கி ைவத்�க்
ெகாள்வ�தான் நல்ல�.”



“உங்கைளப் ேபால் நிைறயப் ப�த்த ஞானிகளாயி�ப்பவர்க�க்�ப்
ேப�வதில் ஒ� வசதி இ�க்கிற�. எைத�ம் பிற�க்�ப் �ரியாம�ம், பிறராகப்
�ரிந்� ெகாள்ள ��யாம�ம் அழகாகப் ேபசிவிட ��கிற�.”

வீர ேசாழிய வளநா�ைடயார் தம்ைமக் �த்திக் காட்�வ� ேபால் ேபசிய
இந்தப் ேபச்ைசக் ேகட்ட பின்�ம் �னிவர் அைமதியாகேவ சிரித்�க்
ெகாண்��ந்தார். எத்தைகய ேபச்�க்கைள�ம் ஏற்�த் தாங்கிப் பழகிய
அவ�க்� இ� ெபரிதாக உ�த்தவில்ைல. சாதாரணமானவற்�க்ெகல்லாம்
உணர்ச்சி வசப்பட்�ப் பழக்கமில்ைல அவ�க்�.

வீரேசாழிய வளநா�ைடயா�க்�ம் அ�ட்ெசல்வ �னிவ�க்�ம் இன்�
ேநற்�ப் பழக்கமில்ைல. ஆனா�ம் அன்� அந்த காைல ேநரத்�த்
தனிைமயில் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ஆழம் பார்க்க �யன்ற� இப்ப� ��ந்த�.

இந்தச் சமயத்தில் வீட்� வாயிலில் �திைரகள் வந்� நிற்�ம் ஒலி ேகட்கேவ
இ�வ�ைடய ேபச்�ம் நிற்க ேநர்ந்த�. வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்
வாயிற்�றம் வந்தி�ப்ப� யாெரன்� பார்ப்பதற்காக விைரவாய் எதிர்
ெகாண்� ெசன்றார்.

கதக்கண்ண�ம் �தல் நாளிர� அவ�டேன சம்பாபதி வனத்திற்�
�ற்றிய மற்ேறார் ஊர்க்காவல�ம் ேவ� சில இைளஞர்க�ம் இல்லத்�க்�ள்
பரபரப்ேபா� �ைழந்தார்கள்.

“இராக் காவைல ��த்�க் ெகாண்� ெபா�ேதா� வீட்�க்�த்
தி�ம்பக் �டாதா �ழந்தாய்? இப்ப�ச் சிறி� ேநர உறக்கம்�ட இல்லாமல்
ெபா�� வி�கிறவைர கண் விழித்� ஊர் �ற்�கிறாேய; உடல் நலம் என்ன
ஆவ�?” என்� �தல்வைன அன்ேபா� க�ந்� ெகாண்� ேபச்ைசத்
ெதாடங்கிய வீரேசாழிய வளநா�ைடயாைர ேமேல ேபச விடாமல்
இைடமறித்�,

“அெதல்லாம் இ�க்கட்�ம் அப்பா, இப்ேபா� இளங்�மரன்
இங்கி�க்கிறானா? இல்ைலயா? �தலில் அைதச் ெசால்�ங்கள்” எனப்
பரபரப்ேபா� விசாரித்தான் அவ�ைடய அ�ைமப் �தல்வன் கதக்கண்ணன்.

அவ�டன் வந்� நின்றவர்க�ம் அவன் ேகட்ட அந்தக் ேகள்விக்�த்
தம்மிடமி�ந்� பதிைல எதிர்பார்த்�ப் பரபரப்�க் காட்�வைத அவர்க�ைடய
�கச் சாயலிலி�ந்� வளநா�ைடயார் �ரிந்�ெகாள்ள ��ந்த�.



“உன்�ைடய தங்ைக �ல்ைல அந்தப் பிள்ைளயாண்டாைனத்
�ைணக்� அைழத்�க் ெகாண்� �தச�க்கத்�க்�ப் பைடயல் இடப்
ேபாயி�க்கிறாள். நீ தி�ம்பி வந்தால் உன்ைன இங்ேகேய இ�க்கச்
ெசான்னான் இளங்�மரன். அவ�க்� உன்னிடம் ஏேதா �க்கியமான
ெசய்திகள் ேபசேவண்�மாேம?”

இந்த ம�ெமாழிைய அவர் �றிவிட்� எதிேர பார்த்தேபா�
கதக்கண்ணன் உட்பட, நின்�ெகாண்��ந்தவர்களில் ஒ�வர்�ட அங்ேக
இல்ைல.

ேவகமாக ஓ�ப் ேபாய்க் �திைரகளில் தாவி ஏறிக் ெகாண்��ந்தார்கள்.

அ�த்த கணம் வாயிலில் நின்ற �திைரகள் �ற வீதியில் ��திப்
படலத்ைதக் கிளப்பிக் ெகாண்� பறந்தன.

“அப்ப� என்ன அவசரம் ����கிப் ேபாகிறேதா?” என்� தமக்�ள்
����த்தப� வாயிலில் இறங்கிக் �திைரகள் விைரந்� ெசல்�ம்
திைசயில் ெவறித்� ேநாக்கினார் அவர்.



�ரமஞ்சரியின் ெச�க்�
கண்��த் திறக்�ம் ேநரத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்� விட்ட�. ஓவியன்
மணிமார்பன் பயந்�ேபாய் ஒ�ங்கி நின்றான். �ல்ைல தி�க்கிட்�
அலறினாள். நாைலந்� �ரட்� யவனர்க�ம் �தாகாரமான மல்லன்
ஒ�வ�ம் இளங்�மரைனச் �ழ்ந்� ெகாண்� அவைனத் தாக்�வதற்�த்
ெதாடங்கி இ�ந்தார்கள்.

“ேநற்� மாைல கடற்கைரயில் ெவற்றி ெகாண்ட சாமர்த்தியம் இப்ேபா�
எங்ேக ேபாயிற்� தம்பி?” என்� �றி எள்ளி நைகயா�க் ெகாண்ேட
இளங்�மரன் ேமல் பாய்ந்தான் அந்த மல்லன். இளங்�மரன் கன்னத்தில்
அைறந்த�ேபால் பதில் �றினான் அந்த யவனத்த�ய�க்�.

“சாமர்த்தியெமல்லாம் ேவண்�ய மட்�ம் பத்திரமாக இ�க்கிற�
அப்பேன! என்னிடம் இ�க்கிற சாமர்த்தியத்ைத ைவத்�க் ெகாண்�
உனக்� பதில் ெசால்லலாம்; உன்�ைடய அப்பன் பாட்ட�க்�ம் பதில்
ெசால்லலாம். சந்ேதகமி�ந்தால், தனித் தனியாக என்ேனா� மல்�க்� வந்�
பா�ங்கடா. இேதா எதிேர ேகாவில் ெகாண்��க்�ம் ச�க்கப் �தத்தின்
ேமல் ஆைணயிட்�ச் ெசால்�கிேறன். உங்கள் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் எத்தைன
கைடவாய்ப் பற்கள் என்� எண்ணி உதிர்த்�க் காட்�ேவன். ஆனால் ஐந்தா�
ேபராகச் ேசர்ந்� கட்சி கட்�க் ெகாண்� வந்� இப்ப� ���க்�ப் பின்னால்
நின்� ெகாண்� ைகையத் தட்�வி�கிற ெசயைலத் தமிழர்கள் வீரெமன்�
ஒப்�க் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ேகாைழத்தனம் என்பைதவிடக் ேகவலமான
வார்த்ைதகள் ேவெறான்� இ�ந்தால் அைதத்தான் உங்கள் ெசய�க்�
உரியதாகச் ெசால்ல ேவண்�ம்.”

“ெசால்! ெசால்! நீ எைத ேவண்�மானா�ம் ெசால்லிக் ெகாண்��. உன்
ைக, கால்கைள �றித்�ப் ேபாடாமல் இங்கி�ந்� நாங்கள் கிளம்பப்
ேபாவதில்ைல.”



இப்ப� அவர்கள் அைற�வ�ம் பதி�க்� இளங்�மரன் அைற�வ�ம்
இ��ற�ம் ேபச்�த் த�த்�க் ைககலப்� ெந�க்கமாகிக் ெகாண்��ந்தேபா�
அவர்கைளச் �ற்றிக் �ட்ட�ம் �டத் ெதாடங்கிவிட்ட�. இடேமா கலகலப்�
மி�ந்த நாளங்கா�ப் ப�தி. காலேமா இந்திர விழாக் காலம். �ட்டம்
��வதற்� என்ன �ைற? இந்நிைலயில் ைகயில் பைடயலிட்� வந்த
ெபா�ள்களடங்கிய பாத்திரத்�டேன இ�ந்த �ல்ைல ம�ட்சிேயா� என்ன
ெசய்வெதன அறியா� திைகத்�ப் ேபாய் நின்றாள். தாக்�வதற்�
வந்தவர்கள் ெகாதிப்�ட�ம் அடக்க ��யாத ஆத்திரத்�ட�ம்
வந்தி�ப்பதாகத் ெதரிந்த�. அவர்க�ைடய �ரட்�ப் ேபச்�க்�ச் சிறி�ம்
தணிந்� ெகா�க்காமல் இளங்�மர�ம் எ�த்ெதறிந்� ேப�வைதக் கண்ட
ேபா� �ல்ைலக்� இன்�ம் பயமாக இ�ந்த�.

’�றப்ப�ம்ேபா� தந்ைதயார் எச்சரிக்ைக ெசய்த� எவ்வள�
ெபா�த்தமாக ��ந்�விட்ட�. இவைரக் �ட்�க் ெகாண்� வந்தால் இப்ப�
ஏதாவ� ேந�ெமன்� நிைனத்�த்தாேன தந்ைத அப்ப�க் �றினார்” என்�
எண்ணி நிைனத்�ப் பார்த்த� அவள் ேபைத மனம்.

வைரந்� ெகாண்��ந்த ஓவியத் திைரச்சீைலைய ெமல்ல ��ட்�க்
ெகாண்� பயந்தாங்ெகாள்ளியாக ஒ�ங்கியி�ந்த ஓவியன் மணிமார்பன்
‘ைகக்ெகட்�ய� வாய்க்� எட்டாமற்ேபா�ேமா’ என்ப�ேபால் நம்பிக்ைக
இழந்� நின்றான்.

‘இந்த �ரட்� மனிதரின் பி�வாதத்ைத இளக்கி ஒ� விதமாகப் படம்
எ�திக் ெகாள்ளச் சம்மதம் ெபற்ேறன். �� ெபாற் கழஞ்�கைள அந்தப்
ெபண்ணிடம் ெபற்� விடலாம் என்� ஆைசேயா� ஓவியத்ைத வைரந்�
நிைறேவற்றப் ேபாகிற சமயம் பார்த்� இப்ப� வம்� வந்� ேசர்ந்தேத’ என்�
நிைனத்�த் தளர்ந்� ெகாண்��ந்தான் மணிமார்பன். தனக்�
எட்�க்�மரன் வீட்� நங்ைகயிடமி�ந்� கிைடக்கவி�க்�ம் ெபரிய பரிைச
அவ்வள� எளிதாக இழந்�விட வி�ம்பவில்ைல அந்த ஏைழ ஓவியன். ‘இந்த
மாெப�ம் ேகாநகரத்தில் எனக்� எதிரிக�ம், ேவண்டாதவர்க�ம் நிைறயப்
ேபர் இ�க்கிறார்கள்’ என்� தன்னால் ஓவியமாக்கப்பட்�க் ெகாண்��ந்தவர்
அதற்�ச் சிறி� ேநரத்�க்� �ன் தன்னிடம் �றியி�ந்த வார்த்ைதகைள
மீண்�ம் நிைனத்�ப் பார்த்தான் மணிமார்பன். அவைரப் காப்பாற்ற�ம்,
தனக்�ப் பரி� கிைடக்�ம் சந்தர்ப்பம் ந�விப் ேபாகாமல் காப்பாற்றிக்
ெகாள்ள�ம் ஏற்ற வழிெயான்� அந்தக் �ழப்பமான �ழ்நிைலயில்
மணிமார்ப�க்�த் ேதான்றிய�. பயந்� நிற்�ம் இந்தப் ெபண்ேணா�தான்



அவர் நாளங்கா�க்� வந்தார். வழிபா� ��ந்த�ம் இந்தப் ெபண்
அவ�க்�ம் எனக்�ம் எள்��ண்ைட ெகாண்� வந்� ெகா�த்த
ேபா�தான் இந்த வம்ேப ஆரம்பமாயிற்�. ஆயி�ம் இப்ேபா� இந்தச்
�ழ்நிைலயிேல என்ைனப் ேபாலேவ இவ�ம் அவ�க்� ஓர் உதவி�ம் ெசய்ய
இயலாமல் பயந்தாற்ேபால் நிற்கிறாள். ஆனால் அவ�ைடய ஓவியத்ைத
வைரந்� ெகாண்� வந்� தந்தால் �� கழஞ்� ெபான் த�கிேறன் என்�
ெசான்னாேள. அந்தப் ேபரழகியால் இப்ேபா� அவைரக் காப்பாற்ற ���ம்.
பல்லக்�ச் �மக்கிறவர்க�ம் பைடயற் ெபா�ள்கைளச் �மக்கிறவர்க�மாக
அவேளா� நிைறய ஏவலாட்கள் வந்தி�க்கிறார்கள். அவளிடம் ெசால்லி
அந்த ஏவலாட்களில் பத்�ப் பன்னிரண்� ேபைர அைழத்� வந்தால் இங்ேக
நம் மனிதைர எதிர்க்�ம் �ரட்� யவனர்கைள ஓட, ஓட விரட்டலாேம!’ என்�
மனத்தில் ஓர் உபாயம் ேதான்றிய� அந்த ஓவிய�க்�.

உடேன அந்த உபாயத்ைதச் ெசயலாக்�ம் ேநாக்�டன் �ட்டத்ைத ெமல்ல
விலக்கிக் ெகாண்� எட்�க்�மரன் வீட்�ப் ேபரழகிையத் ேத� விைரந்தான்
அவன். அப்ப� விைரந்� �றப்ப��ன் இளங்�மர�ம் நாளங்கா�க்�
வந்தி�ந்த அந்தப் ெபண்ைண�ம் உடனைழத்�ச் ெசல்லலாம் என்� எண்ணி
அவள் நின்ற இடத்ைதப் பார்த்தான் மணிமார்பன். அவைளக் �ட்டத்தின்
�ன்�றம் காணவில்ைல. கணத்�க்�க் கணம் ெந�ங்கிக் ெகாண்�
ெப�கிய �ட்டம் அவைளப் பின்�க்�த் தள்ளி விட்டேதா என்னேவா?
தாேன எட்�க்�மரன் வீட்�ப் ேபரகிழையக் காணப் �றப்பட ேவண்�ய�தான்
என்ற ���டன் �றப்பட்டான் ஓவியன். அவள் தன் ேவண்�ேகா�க்�
இணங்கித் தன் ஆட்கைள உதவிக்� அ�ப்�வாள் என்ேற உ�தியாக
நம்பினான் அவன். அவ�ைடய நம்பிக்ைக வீண் ேபாகவில்ைல. அவன்
ஓவியம் ெகாண்� வந்� தரப்ேபாவைத எதிர்பார்த்�த் தன் ஏவலர்கள்
�ைட�ழப் பல்லக்கில் காத்தி�ந்தாள் அவள். ஓவியன் பதற்றத்�டேன
அவசரமாக வந்� �றிய ெசய்திையக் ேகட்டேபா� அவள� அழகிய �கம்
ேகாபத்தால் ேம�ம் சிவந்த�. உடேன ஏவலாட்கைள அந்த இடத்�க்�
விைரந்� ேபாய் அவ�க்� உதவச் ெசான்னேதா� அல்லாமல் தன்�ைடய
பல்லக்ைக�ம் அந்த இடத்�க்�க் ெகாண்� ேபா�ம்ப� கட்டைளயிட்டாள்
அவள். தன் நிைன� பலித்த� என்ற ெப�மிதத்�டன் உதவிக்� வந்த
ஏவலாட்கைள அைழத்�க் ெகாண்� ேவகமாக �ன்ேனறினான்
மணிமார்பன். இதற்கிைடயில் அந்த ஓவிய�க்� இன்ெனா� சந்ேதக�ம்
ஏற்பட்ட�. அந்த மனிதர் பி�வாதக்காரர் ஆயிற்ேற; ‘பிற�ைடய உதவி
எனக்�த் ேதைவயில்ைல’— என்� �ரண்� பி�த்� ம�ப்பாேரா’ என
மணிமார்பன் சந்ேதக�ற்றான்.



ஆனால் சிறி� ெபா�த்�ப் பார்த்தேபா� தான் நிைனத்திராத
ேபராச்சரியங்கள் எல்லாம் அங்ேக நிகழ்வைத மணிமார்பன் கண்டான்.

ெசல்வத்�க்�ம் ெசல்வாக்�க்�ம் எவ்வள� மதிப்� உண்� என்ப� அன்�
அங்ேக அவ�க்�த் ெதரிந்த�. அந்த எழிலரசியின் பல்லக்� வந்�
நின்றைதப் பார்த்த�ேம தாக்�வதற்� வந்தி�ந்த யவனர்களில் �வர்
�ட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்� ஓ�விட்டார்கள். அவள் பல்லக்கிலி�ந்�
கீேழ இறங்கி வ�வைதக் கண்�ற்ற�ேம இளங்�மரைனச் �ழ்ந்�
தாக்கிக் ெகாண்��ந்த மற்ற நான்� யவனர்க�ம் தாக்�வைத
நி�த்திவிட்� அவைள ேநாக்கிப் பயபக்திேயா� ஓ� வந்தார்கள்.

வணங்கிவிட்� அவ�க்� �ன் ைககட்� வாய் ெபாத்தி நின்றார்கள்.

“அடடா இந்தத் த�யர்கள்தானா?” என்� ஓவியன் மணிமார்பைன
ேநாக்கிக் ேகட்�விட்� அலட்சியமாகச் சிரித்தாள் அந்தப் ேபரழகி. ஒ�
ைகைய இ�ப்பில் ஊன்றிக் ெகாண்� வனப்பாக அவள் வந்� நின்ற நிைல�ம்
தன்ைனத் தாக்கிய �ரடர்கள் அவைளப் பணிந்� நிற்ப�ம் கண்ட�ேபா�
இளங்�மர�க்� �தலில் திைகப்�ம் பின்� எரிச்ச�ம் உண்டாயிற்�.

‘ஒ�ேவைள அவேள அவர்கைள ஏவித் தன்ைனத் தாக்கச்
ெசால்லியி�க்கலாேமா’ என்� ஒ� கணம் விபரீதமானெதா� சந்ேதகம்
இளங்�மர�க்� ஏற்பட்ட�. நிகழ்ந்தவற்ைறக் �ட்� நிதானமாக சிந்தித்�ப்
பார்த்தேபா� ’அவள் அப்ப�ச் ெசய்தி�க்க ��யா�. �தல் நாள் மாைல
கடற்கைரயில் நடந்த மற்ேபாரில் தன்னிடம் ேதாற்� அவமானமைடந்த யவன
மல்லன்தான் தன்ைன இப்ப�த் தாக்க ஏற்பா� ெசய்தி�க்க ேவண்�’ெமன்�
ேதான்றிய� அவ�க்�.

இளங்�மர�க்�க் ேகட்க ேவண்�ெமன்ேற ேப�கிறவள் ேபால் இைரந்த
�ரலில் மணிமார்பைனப் பார்த்�க் �றலானாள் அவள்.

“ஓவியேர! நான் இங்ேக வந்� நின்ற�ேம இந்த ஆச்சரியங்கள்
நிகழ்வைதப் பார்த்� எனக்� ஏேத�ம் மந்திர சக்தி உண்ேடா என்�
வியப்பைடயாதீர்கள். காவிரிப்�ம்பட்�னத்�த் �ைற�கத்திலி�ந்� யவனம்
�தலிய ேமற்�த்திைச நா�க�க்�ச் ெசல்�ம் ெபரிய ெபரிய கப்பல்கள்
எல்லாம் என் தந்ைதயா�க்�ச் ெசாந்தமானைவ. பட்�னப்பாக்கத்தில் எங்கள்
மாளிைகக்� �ன்�றம் நடந்� ேபா�ம் ேபா��ட இந்த யவனர்களில் பலர்
ெச�ப்பணிந்த கால்கேளா� ெசல்வதற்�க் ��வார்கள். எங்கள் ��ம்பம்
என்றால் இவர்க�க்� மதிப்�க்�ரிய ெதய்வ நிைலயம் ேபால் பணி�ம்
அன்�ம் உண்டா�ம். நான் �ட்� விரைல அைசத்தால் அதன்ப� ஆ�வார்கள்



இந்தத் த�யர்கள். நீங்கள் அவ�ைடய ஓவியத்ைத எங்கள் மாளிைகயில்
வந்� வைரயலாம். அவைரத் தாக்க வந்த இேத ஆட்கைள உங்கைள�ம்
அவைர�ம் பல்லக்கில் ைவத்� எங்கள் மாளிைக வைர ேதாள் வலிக்க
�மந்�வரச் ெசய்கிேறன், பார்க்கிறீர்களா?” என்� ஓவியனிடம் கர்வமாகக்
�றிவிட்� அந்த யவனர்கைள இன்�ம் அ�கில் அைழத்� ஏேதா
கட்டைளயிட்டாள் அவள்.

உடேன அவர்கள் ஓ�ப்ேபாய் எங்கி�ந்ேதா இன்ெனா� பல்லக்ைகக்
ெகாண்� வந்� ைவத்தார்கள். “நீங்க�ம் உங்கள் நண்ப�ம் ஏறிக்
ெகாள்ளலாம்” என்� சிரித்�க் ெகாண்ேட பல்லக்ைகச் �ட்�க் காட்�னாள்
அவள். �தல் நாள் மாைல கடற்கைரயில் மணிமாைல பரிசளிக்க
வந்ததிலி�ந்� ெதாடர்ந்� தன் வாழ்வில் ��க்கி�ம் அந்த அழகிையச்
சற்ேற ெவ�ப்ேபா� பார்த்தான் இளங்�மரன். அவள் வந்� நின்ற�ம்
�ற்றியி�ந்தவர்கள் பரபரப்பைடந்� ேபசிக் ெகாண்டதிலி�ந்� அவ�ைடய
ெபயர் ‘�ரமஞ்சரி’ என்பைத அவன் ெதரிந்� ெகாண்��ந்தான். அவ்வள�
ெபரிய �ட்டத்தில் தன்�ைடய ஆற்றலால் தான் எதிரிகைள ெவல்ல
��யாதேபா� அவேள வந்� அபயமளித்�க் காத்த� ேபால் மற்றவர்கள்
நிைனக்க இடம் ெகா�த்த� அவ�க்� வ�த்தமாக இ�ந்த�. தான்
ெப�ைமய�த்�க் ெகாண்ட மாெப�ம் தன் மானம் அந்த நாளங்கா�
நாற்சந்தியில் அவளால் �ைறயாடப்பட்டைத அவன் ெபா�த்�க் ெகாள்ள
��யாமல் தவித்தான்.

ஆத்திரம் தீர அந்தப் ெபண்ைண அலட்சியமாகப் ேபசிவிட்�ப்
பக்கத்திலி�க்�ம் ஓவியன் ைகயி�ள்ள அைர�ைற ஓவியத்ைத�ம்
கிழித்ெதறிந்� விட ேவண்�ம். ேபால் இளங்�மர�க்�ச் சினம் �ண்ட�.

ஆனால் அந்த ஏைழ ஓவிய�க்� �� ெபாற்கழஞ்�கள் கிைடக்கச்
ெசய்வதாகத் தான் வாக்களித்தி�ந்தைத நிைனத்�த் தன் சினத்ைத
அவன் அடக்கிக் ெகாள்ள ேவண்�யதாயிற்�. எனேவ ெபா�ைமயாக
ஓவியேனா� பல்லக்கில் ஏறி உட்கார்ந்தான் அவன். அவ�ைடய பல்லக்ைகத்
ெதாடர்ந்� அவன் பல்லக்�ம் பட்�னப்பாக்கத்�க்�ள் இ�க்�ம் எட்�ப் பட்டம்
ெபற்ற ெப�நிதிச் ெசல்வரின் மாளிைகக்� விைரந்த�.

ஆனால் அப்ப�ப் பல்லக்கில் ஏறிப் �றப்ப��ன் �க்கியமான ெசயல்
ஒன்ைற அவன் நிைன� �ரேவ இல்ைல. தி�ெரன்� அங்� நடந்த
�ழப்பங்களால் தான் �ல்ைலைய உடனைழத்� வந்தைதேய இளங்�மரன்
மறந்� ேபாயி�ந்தான்.



��வல் மைறந்த �கம்
நாளங்கா� �த ச�க்கத்தில் இளங்�மர�க்�ம் அவைனத் தாக்க
வந்தவர்க�க்�ம் ேபார் நடந்தேபா� ெப�கிவந்த �ட்டத்தினால் ெந�க்
�ண்� பின்�க்�த் தள்ளப்பட்��ந்த �ல்ைல, �ட்டம் கைலந்த�ம் அ�கில்
வந்� பார்த்தாள். இளங்�மர�க்� என்ன ேநர்ந்தி�க்�ேமா என்� பதறித்
��த்�க் ெகாண்��ந்த� அவள்மனம். ஓவியன் ஓ�ப்ேபாய்
இளங்�மர�க்� உத�ம் ேநாக்கத்�டன் யாேரா ஆட்கைள அைழத்�
வந்த�ம் பல்லக்�கள் �ட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்� உட்��ந்த�ம்
அவ�க்�த் ெதரியா�. அதனால் அதன் பின் என்ன நிகழ்ந்தெதன்பைத
அவள் ெதரிந்� ெகாள்ள ��யாமல் �ட்டத்தினர் அவைளப் பின்�றம் தள்ளி
விலக்கியி�ந்தனர்.

�ட்டம் ஒ�வா� கைலயத் ெதாடங்கியேபா�தான் �ன்�க்�ப் ேபாய்
அவர்க�க்�ள் தாக்�தல் நடந்த ப�தியில் இளங்�மரைனக்
காணலாெமன்ற தவிப்� அவ�க்� உண்டாயிற்�. ஆனால் உரிய இடத்�க்�
ேவகமாகச் ெசன்� பார்த்தேபா� தன் தவிப்�க்�ம் ஆவ�க்�ம் பயன்
இல்ைல என்� அவள் ெதரிந்� ெகாண்டாள்.

அங்� இளங்�மரைனக் காணவில்ைல. அவைனப் படம் வைரந்�
ெகாண்��ந்த ஓவியைன�ம் காணவில்ைல. ‘அதற்�ள் எங்�
ேபாயி�ப்பார்கள் இவர்கள்?’ என்ற திைகப்�டன் அவள் நின்றேபா� அந்த
இடத்திலி�ந்� பல்லக்�கள் இரண்� �றப்ப�வைதக் கண்டாள்.

பல்லக்�கைளச் �ற்றி ெவண்சாமரங்கள், பட்�க்�ைடகள், ஆலவட்டங்கள்,

மயிற்கண் பீலி பதித்த ேதாரணம் இவற்ைறத் தாங்கிய ஏவலாட்கள் பணிவாக
நின்� ெகாண்��ந்தனர். �தற் பல்லக்ைகப் பின்ெதாடர்கிறாற்ேபால் ெசன்ற
இரண்டாவ� பல்லக்ைகக் கண்ட�ம் �ல்ைலக்� வியப்� ஏற்பட்ட�. அப்
பல்லக்ைகச் �மந்� ெகாண்��ந்தவர்கள் தாம் சற்��ன் இளங்�மரேனா�
சண்ைடக்� வந்த யவனர்கள் என்பைத மிக எளிதாக அைடயாளம் கண்�
ெகாண்டாள் அவள். அைதப் பார்த்த�ம் �தலில் அவள் மனம் வீணான



பயங்கரங்கைள நிைனத்த�. ’இளங்�மரைன அ�த்�த் தாக்கி இந்தப்
பல்லக்கில் �க்கிப் ேபாட்�க் ெகாண்� இவர்கள் ேபாகிறார்கேளா என்�
நிைனத்� மனம் ெகாதித்தாள் அவள். ஆனால் அப்ப� இல்ைல என்ப�
பக்கத்திலி�ந்தவர்கள் ேபசிக் ெகாண்டதிலி�ந்� அவ�க்�த் ெதரிந்த�.

அ�த்த சில விநா�களில் பல்லக்ைகச் �ழ்ந்தி�ந்தவர்கள் சிறி�
விலகியதால் இளங்�மரேன அதற்�ள் உட்கார்ந்தி�ப்பைத அவள்
பார்த்�விட்டாள். ஆனால் இளங்�மர�ைடய பார்ைவ அவள் நின்�
ெகாண்��ந்த பக்கமாகத் தி�ம்பேவ இல்ைல. அவ்வளவில் பல்லக்�கள்
விைரந்� ெசல்லத் ெதாடங்கியதால் �ல்ைலயின் பார்ைவயிலி�ந்�
இளங்�மரன் மைறந்தான். அவ�ைடய இதழ்களிலி�ந்� ��வல்
மைறந்த�. �கத்திலி�ந்� மலர்ச்சி மைறந்த�. ெநஞ்சிலி�ந்� உற்சாகம்
மைறந்த�. எதற்காகேவா இளங்�மரன் ேமல் ெபரிதாகக் ேகாபித்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம் ேபாலி�ந்த� அவ�க்�. அேத சமயத்தில் அப்ப�க்
ேகாபித்�க் ெகாள்வ� எதற்காக என்�ம் அவளாேலேய மனத்தில் காரண
காரியத்ைத இைணத்�ப் பார்க்க ��யவில்ைல.

பல்லக்�கள் ெவ��ரம் �ன்�க்�ப் ேபாய்விட்டன. பல்லக்�ச்
�மப்பவர்கள் �ைம உ�த்�வ� ெதரியாமலி�ப்பதற்காகப் பா�க் ெகாண்�
ெசன்ற ஒ�வைகப் பாடல் ஒலி ெமல்ல ெமல்லக் �ரல் ைநந்� அவள்
ெசவியில் ேகட்�க் ெகாண்��ந்த�.

அப்ெபா�ேத நாளங்கா�யின் இந்திரவிழா ஆரவாரங்க�ம், அழ�ம்
தி�ெரன்� இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்� �ைறபட்�ப் ேபான� ேபாலி�ந்த�
�ல்ைலக்�. ‘இளங்�மரனின் ஓவியத்ைத வைரந்� ெகாள்வதற்காக
எட்�க்�மரன் வீட்�ப் ேபரழகி �ரமஞ்சரி இளங் �மரைன�ம் ஓவியைன�ம்
�ரடர்களிடமி�ந்� காப்பாற்றிப் பல்லக்கில் தன் வீட்�க்� அைழத்�க்
ெகாண்� ேபாகிறாளாம்’ என்� பக்கத்தில் �ட்டமாக நின்�
ெகாண்��ந்தவர்கள் தன்னிடம் �றிய ெசய்திையச் ெசவிகள் வழிேய
வாங்கி ெநஞ்சில் ஏற்�க் ெகாண்� தாங்�வதற்� ேவதைனயாயி�ந்த�
அவ�க்�.

வீட்�லி�ந்� �றப்ப�ம்ேபா� ‘இந்தப் பிள்ைளயாண்டாைனத்
�ைணக்�க் �ப்பி�கிறாேய �ல்ைல! இவன் ஊர் �ற்�ம் �ரடனாயிற்ேற!
இல்லாத வம்�கைளெயல்லாம் இ�த்�க்ெகாண்� வ�வாேன!’ என்பைதத்
தந்ைதயார் எவ்வள� �றிப்பாகச் ெசான்னார். நான் அப்ேபாேத தந்ைதயார்
ெசால்லிய �றிப்ைபப் �ரிந்� ெகாள்ளாமல் ேபாேனேன. இந்த நாளங்கா�



நாற்சந்தியில் தி�விழாக் �ட்டத்தில் நான் ஒ�த்தி �ட வந்தி�ப்ப�
நிைனவில்லாமல் என்னிடம் ஒ� வார்த்ைத ெசால்லிக் ெகாண்டாவ�
ேபாகேவண்�ேம என்�ம் எண்ணாமல், யாேரா ஒ�த்தி �ப்பிட்டாெளன்�
பல்லக்கில் ஏறிக்ெகாண்� ேபாயி�க்கிறாேர! எவ்வள� இ�கிப் ேபாயி�க்க
ேவண்�ம் இவர் மனம்?” என்� நிைனந்� வ�ந்தினாள் �ல்ைல.

இளங்�மரன் என்�ம் எழில் ெவள்ளம் தனக்ேக ெசாந்தம்ேபால் தன்ேனா�
பாய்ந்� வந்த ஒேர காரணத்தால் நாளங்கா�க்� வ�கிறேபா� கர்வப்பட்�க்
ெகாண்��ந்தாள் �ல்ைல. இப்ேபா� அந்தக் கர்வத்ைத அவள்
ப�வதற்கில்ைல. பட�ம் ��யா�. அவ�க்�க் கிைடத்த அந்தக் கர்வத்தில்
ெப�ைமயைட�ம் உரிைமக்�ப் ேபாட்�யிடப் ெப�நிதிச் ெசல்வர் வீட்�ப்
ெபண்ெணா�த்தி�ம் வந்� விட்டாள் ேபா�ம்! இளங்�மரனின் �க�ம்,
கண்க�ம், ேதாற்ற�ம் அத்தைகய சிறப்� வாய்ந்தைவ. அவன் எவர்
பக்கத்தில் நின்� ெகாண்��ந்தா�ம், எவேரா� ேபசிக் ெகாண்��ந்தா�ம்,
எவேரா� நடந்� ெகாண்��ந்தா�ம் அப்ப� நிற்கப் ெபற்றவர்க�க்�ம்,
ேபசப் ெபற்றவர்க்�ம், நடக்கப் ெபற்றவர்க�க்�ம் தான் உடனி�க்கிேறாம்
என்பைதேய ஒ� ெப�ைமயாக நிைனந்� மகி�ம் கர்வத்ைத அளிக்�ம்
ேபெரழில் ேதாற்றம் இளங்�மர�க்� இ�ந்த�. அதனாேலேய
காவிரிப்�ம்பட்�னத்தில் அவ�க்� நிைறய நண்பர்கள் இ�ந்தார்கள்.

அதனாேலேய நண்பர்கைளக் காட்��ம் நிைறய விேராதிக�ம்
இ�ந்தார்கள். ஒ� மனித�ைடய இைணயற்ற அழ� மற்றவர்கள்
மனங்களில் ெப�ைமைய விைளவிக்க ேவண்�ம். அல்ல� ெபாறாைமைய
விைளவிக்க ேவண்�ம். இளங்�மர�ைடய அழ� இந்த இரண்ைட�ேம
விைளவித்�க் ெகாண்��ந்த�. இைதத் தவிரத்தாேன ெதரிந்� ெகள்ள
��யாத பல காரணங்களா�ம் தன்ைன அழித்�விடத் ��க்�ம்
எதிரிக�ம் இ�க்கிறார்கள் என்பைத �ன்னாள் இர� சம்பாபதி வனத்தில்
நடந்தவற்றால் அவன் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ந்தி�ந்த�. தன்�ைடய
வாழ்க்ைக சில சமயங்களில் தனக்ேக ெப�ம் �திராக இ�ப்பைத�ம் அவன்
உணர்ந்தி�ந்தான்.

காைலப்ேபா� தளர்ந்� பகல் வளர்ந்� ெகாண்��ந்த�. தனக்�ப்
�திய�ம் அடர்த்தி நிைறந்த�மான காட்�ப் ப�திக்� வழி தப்பி வந்�விட்ட
மான் �ட்�ையப் ேபால் நாளங்கா�க் �ட்டத்தில் நின்� ெகாண்��ந்தாள்
�ல்ைல. �ைணக்�த் தன்ேனா� வந்தவன் இன்ெனா�த்திேயா�
�ைணயாகப் ேபாய்விட்டான் என்பைத நிைனக்�ம்ேபா� அவ�க்�
ஏக்க�ம் ஆற்றாைம�ம் இைணந்� உண்டாயின. �ற வீதிைய�ம் அதேனா�
சார்ந்த �றநகரப் ப�திகைள�ம் தவிரப் பட்�னப்பாக்கம், நாளங்கா� ேபான்ற



கலகலப்� மிக்க அந்நகர்ப் ப�திக�க்� அவள் �ைணயின்றித் தனியாக
வ�வதற்� ேநர்ந்ததில்ைல. தந்ைதேயா தைமயேனா �ைணயாக
வ�ம்ேபா�தான் �ம்�காரின் ஆரவாரமயமான அகநகர்ப்ப�திக�க்�ள்
அவள் வந்� ேபாயி�க்கிறாள். சாதாரண நாட்களிேலேய �ட்டத்�க்�க்
�ைறவி�க்கா�. தனியாக வந்தால் வழி மயங்�வதற்�ம்,
வழிதவ�வதற்�ம், ேவ� ெதால்ைலக�க்�ம் ஆளாக ேநரி�ேமா என்�
அஞ்ச ேவண்�ய அக நகரி�ம் நாளங்கா�யி�ம் ேகாலாகலமாக
இந்திரவிழாக் காலத்தில் ேகட்கவா ேவண்�ம்? �ல்ைல ேசார்ந்த விழிகளால்
நான்� பக்க�ம் தி�ம்பிப் பார்த்தாள்.

கண்�க்ெகட்�ய �ரம் கைடக�ம் மக்கள் ெந�ங்கிய �ட்ட�ம்,
பாட்�ம், �த்�ம், யாைனகள், �திைரகள், ேதர்கள், சிவிைககள் ேபான்ற
ஊர்திக�ம் அவற்றின் ேதாற்றம் ��கிற இடத்தில் ஆரம்பமா�ம் ெந�மரச்
ேசாைலக�ம், பரந்� விரிந்� ேதான்றின. ெசவிகளிற் கலக்�ம்
விதவிதமான ஒலிகள், ெசவிகைளக் கலக்�ம் ேவ�ேவ� ேபச்�க் �ரல்கள்,

கண்ணிற் கலக்�ம் பலவிதக் காட்சிகள், கண்ைணக் கலக்�ம்
அளவிலடங்காத காட்சிக் �வியல்கள். எைத�ம் தனியாகப் பிரித்�க்
காண��யாத காட்சி ெவள்ளம்! எைத�ம் தனியாகப் பிரிந்� உணர ��யாத
பரபரப்பான நிைல!

தனக்� எதிர்ப்பக்கத்ேத அ�கிலி�ந்த மரங்களில் கட்டப்பட்��ந்த
யாைனக�க்�க் க�ம்� ஒ�த்�க் ெகா�க்�ம் பாகர்கைளப் பார்த்தாள்
�ல்ைல, �திக்ைகைய நீட்�ப் பாகர்களிடமி�ந்� க�ம்�க் கழிகைள வாங்கி
வாய்க்�க் ெகாண்�ேபாய் அைரத்�ச் சா� ப��ம் அந்தப் ெபரிய ெபரிய
யாைனகைள ேவ�க்ைக பார்ப்ப�ேபால் பார்த்தாள் அவள். அவ�க்� அந்தக்
காட்சிையத் தன் நிைலேயா� ஒப்பிட்�ப் பார்க்கத் ேதான்றிய�.

இளங்�மரைன �ைணக்� அைழத்�க் ெகாண்� நாளங்கா�க்�
வ�கிறேபா� க�ம்பின் இனிய சாற்ைறப் ப��வ�ேபால ெநஞ்சில் ெமல்லிய
நிைன�கைளச் �ைவத்�க் ெகாண்� வந்தாள் அவள். இப்ேபாேதா
�ைவத்� ��த்த பின் எஞ்�ம் சக்ைகையப் ேபால் சாரமற்ற நிைன�கள்
அவள் மனத்தில் எ�கின்றன. யாைனவாய்க் க�ம்� ேபால் தன� இனிய
நிைன�க�க்�க் காரணமானைத எட்��மரன் வீட்� நங்ைக ெகாள்ைள
ெகாண்� ெசல்வைத அவள் உணர்ந்தாள்.

பார்ைவக்� இலக்� ஏ�மின்றிப் பராக்�ப் பார்ப்ப� ேபால
நாளங்கா�யின் ஒ��றத்தில் நின்� ேநாக்கிக் ெகாண்��ந்த �ல்ைலக்�



�ன்னால் �திைரகள் வந்� நின்றன. அவளண்ணன் கதக்கண்ண�ம்
அவேனா� வந்த மற்றவர்க�ம் தத்தம் �திைரகள் ேமலி�ந்� கீேழ
இறங்கினார்கள்.

“�ல்ைல! இெதன்ன? இப்ப�ப் பராக்�ப் பார்த்�க் ெகாண்� இங்ேக
நிற்கிறாய்! உன்ேனா� �ைணக்� வந்த இளங்�மரன் எங்ேக ேபானான்?

பைடயல் வழிபா� எல்லாம் ��ந்தேதா இல்ைலேயா?” என்� ஆவ�ட�ம்
அவசரமாக�ம் விசாரித்�க் ெகாண்ேட �ல்ைலக்� அ�ேக வந்� நின்றான்
கதக்கண்ணன். அவ�டன் �திைரகளில் வந்த மற்றவர்க�ம் அடக்க
ஒ�க்கமாகப் பக்கத்தில் நின்றார்கள்.

அந்த ேநரத்தில் தன் அண்ணைன அங்ேக கண்ட பின்�ம் �ல்ைலயின்
�கத்தில் மலர்ச்சி பிறக்கவில்ைல. இதழ்களில் நைக பிறக்கவில்ைல.

நாவிலி�ந்� ‘வா�ங்கள் அண்ணா’ என்ப� ேபாலத் தைமயைன வரேவற்�ம்
மகிழ்ச்சி த�விய வார்த்ைதக�ம் பிறக்கவில்ைல.

ம�ப��ம் அவள் தைமயன் அவைளக் ேகட்கலானான். “இளங்�மரன்
எங்ேக �ல்ைல? உன்ைன இங்ேக தனியாக விட்�விட்� ஊர் �ற்றப் ேபாய்
விட்டானா?”

“நான் அவைர எனக்�த் �ைணயாகக் �ட்�க் ெகாண்� வந்தேத தப்�
அண்ணா! �றப்ப�ம் ேபா� அவைரக் �ட்�க் ெகாண்� ேபாக
ேவண்டாெமன்� அப்பா ெசான்னார். நான் அைத�ம் மீறி அவைரக் �ட்�க்
ெகாண்� வந்ததற்� எனக்� நன்றாகப் பாடம் கற்பித்�விட்டார், அவர்
என்னிடம் ெசால்லிக் ெகாள்ளாமேல ேபாய்விட்டார் அண்ணா !”

“என்ன நடந்த� �ல்ைல? நடந்தவற்ைறச் ��க்கமாகச் ெசால். நாங்கள்
மிக அவசரமான �க்கிய காரியத்�க்காக இளங்�மரைனத் ேத�க்
ெகாண்� வந்தி�க்கிேறாம். உடேன அவைனப் பார்க்க ேவண்�ம். இந்தச்
சமயத்தில் பார்த்� நீ�ம் அவன் ேமல் உன்�ைடய ேகாபதாபங்கைளக்
காட்�க் ெகாண்��ந்தால் என்ன ெசய்வ�?”

இப்ப�த் தன்ைன ேநாக்கிக் �றிய தைமயன் கதக்கண்ணனின்
�கத்ைத நன்றாக உற்�ப் பார்த்தாள் �ல்ைல. வீரக்கைள. �டர் பரப்�ம் அந்த
�கத்தி�ம், கண்களி�ம், பார்ைவயி�ம், ேபச்சி�ம் ‘அவசரம் அவசரம்’
என்� தவித்�ப் பிறக்�ம் ஒ�ணர்� �ந்திக் ெகாண்� நின்ற�.



ெப�மாளிைக நிகழ்ச்சிகள்
இன்பங்க�ம், வசதிக�ம், ேகாநகரப் ெப�வாழ்வின் �க்ேபாகங்க�ம்
ஒன்��� நிைற� ெபற்ற பட்�னப்பாக்கத்� வீதிகளின் வழிேய இளங்�மரன்
அமர்ந்தி�ந்த பல்லக்ைகச் �மந்� ெசன்றார்கள். தைரயகன்ற ஆ� ேபால்
வழியகன்ற ெப� வீதிகளின் இ��ற�ம் உயர்ந்த மாடங்கேளா� ��ய
மாளிைககள் ேதான்றின. ெபாதிய மைலக்�ம் இமய மைலக்�ம்,
பழைமயான �ம்�கார் நகரத்�க்�ம் அ�க்க�க்காக வளங்கள்
ெப��வதல்ல� ஒ�க்கேமா, ந�க்கேமா நிகழ்வதில்ைல என்�
சான்ேறார்கள் �கழ்ந்� பா�யி�ப்பைத உ�திப்ப�த்�வ� ேபால்
காட்சியளித்தன பட்�னப்பாக்கம் என்�ம் அகநகரத்� அழ�கள்.

ேபாகங்கள் ெப�கிப் �கழ் நிைலெப�ம் �ம்�காரின் வளங்கெளல்லாம்
ேசர்ந்� திக�ம் ெசல்வம் மலிந்த பாக்கம் இ�. தி�மகள் வி�ம்பி உைற�ம்
ெபான்னான ப�தி�ம் இ�தான்.

அரசர், அைமச்சர்கள், ஐம்ெப�ங்��வினர், எண் ேபராயத்தார்,
அளவிலடங்காத ெசல்வம் பைடத்த வணிகர்கள், மைறேயார்கள்
�தலிேயாெரல்லாம் இந்தப் பட்�னப்பாக்கத்� வீதிகளில்தான் வசித்�
வந்தார்கள் ெப� நிலக்கிழாராகிய ேவளாளர்கள், ம�த்�வர்கள்,

ேசாதிடர்கள் ேபான்ேறா�ம் பட்�னப்பாக்கத்� வாசிகேளயாவர்.
ெப�வீதிகளின் தி�ப்பங்களில் எல்லாம் வண்ண வண்ணக் ெகா�கள்
பறக்�ம் ேதர்கள், அங்கங்ேக அழ�ற அலங்கரிக்கப் ெபற்� நின்றன.

தங்கள் இல்லங்களில் நிகழவி�க்�ம் மண விழாக்க�க்ேகா, ேவ� பல
மங்கல நிகழ்ச்சிக�க்ேகா, பிறைர அைழக்கச் ெசல்�ம் ெப�ஞ் ெசல்வ
நங்ைகயர்கள் யாைனகள் ேமல் அம்பாரிகளில் அமர்ந்� மணிகள்
ஒலிக்�மா� ெசன்� ெகாண்��ந்தனர். வீரர்க�ம், ேவ� பல�ம்
அலங்கரிக்கப் ெபற்ற �திைரகளில் ஏறி வீதிகள் நிைறயச் ெசன்�
ெகாண்�ம், வந்� ெகாண்�ம் இ�ந்தனர். எல்லா இடங்களி�ம் அகன்�ம்,
ஒேர அளவா�ம் இ�ந்த வீதிகளில் விண்ெதாட நிமிர்ந்த வியன்ெப�
மாளிைககளின் ேமல் மாடங்களிலி�ந்� கிளிக�ம், மணிப் �றாக்க�ம்



பறந்� ெசல்வ�ம், வந்� அமர்வ�மாகக் காட்சியளித்தன.

பட்�னப்பாக்கத்� வீதிக�க்� இயற்ைகயாகேவ ெபா�ந்தியி�ந்த இந்த
அழ�கைள இந்திர விழா�ம் வந்� ேசர்ந்� இ�மடங்காக்கியி�ந்த�.

வீதிகளில் எல்லாம் விழா�க்காகப் பைழய மணல் மாற்றிப் �� மணல்
பரப்பியி�ந்தார்கள். வாைழ�ம் க��ம் க�ம்�ம் நாட்� வஞ்சிக்
ெகா�கைள�ம், மற்�ம் பல �ங்ெகா�கைள�ம் ேதாரணமாகக்
கட்�யி�ந்தார்கள். மங்கல நிைற �டங்க�ம் ெபான்னாலாகிய பாைவ
விளக்�க�ம் வீ�களின் �ன்�றங்களில் ைவக்கப்பட்��ந்தன. வீட்�
�ன்�றத் �ண்களில் ஒளிக்கதிர் விரித்�க் �ளிர் �டர் பரப்�ம்
�த்�மாைலச் சரங்கைளத் ேதாரணங்களாகக் கட்�யி�ந்தார்கள். சில
இடங்களில் சித்திரப் பந்தல்க�ம் ேபாட்��ந்தார்கள்.

மாரிக்காலத்ேத ��ெவள்ளம் வந்� ஆ�ேபால் வீதிகள் நிைறவாக�ம்,
கலகலப்பாக�ம் இ�ந்தன. ஆனால் பல்லக்கில் அமர்ந்தி�ந்த இளங்�மரன்
உள்ளத்தில் இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்கப் பார்க்கத் தாழ்�ணர்ச்சி தான்
அதிகமாயிற்�. அவ�க்� எதிேர வீற்றி�ந்த ஓவியேனா அ�ம்ெப�ம்
�ைதயைலக் கண்ெட�த்த ஏைழேபால் பல்லக்�க்� ெவளிேய தைலைய
நீட்�ப் பார்த்� மகி�ம் தாகத்ேதா� வீதிகைளக் கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தான். �ன்னால் �ரமஞ்சரி என்�ம் அந்தப் ெபண்ணின்
பல்லக்�ம் அைதத் ெதாடர்ந்� இரண்டாவதாக இளங்�மர�ம் ஓவிய�ம்
இ�ந்த பல்லக்�மாகச் ெசன்� ெகாண்��ந்தன. இரண்� பல்லக்�களின்
�ன்�ற�ம் ஆலவட்டம், சித்திரப்பட்�க்�ைட, ேதாரணம் �தலிய சிறப்�ப்
பரிவாரங்கள் ெசன்றதனால் இவர்கள் வீதிைய�ம் வீ�கைள�ம் பார்த்த�
ேபாக, வீதியி�ம் வீ�களி�மி�ந்� இவர்கைளப் பலர் வியப்ேபா�
பார்த்தனர். அரச ��ம்பத்�க்� ஒப்பான ெப�ஞ்ெசல்வக் ��யினர் யாேரா
பல்லக்கில் ேபாகிறார்கள் ேபா�ம் என்ற வியப்� அவர்க�க்�.

பல்லக்கில் ேபா�ம்ேபா� இளங்�மர�ம், ஓவியன் மணிமார்ப�ம்
ஒ�வ�க்ெகா�வர் ேபசிக் ெகாள்வதற்� அதிகமாக வாய்ப்� ேநரவில்ைல.

நாளங்கா�யிலி�ந்� �றப்பட்�ச் சிறி� ெதாைல� வந்த�ம்,
“�தச�க்கத்தில் பைடயலிட்டபின் உங்க�க்�ம் எனக்�ம் எள்��ண்ைட
ெகாண்� வந்� ெகா�த்தாேள, அந்தப் ெபண் யார் ஐயா?” என்� ஓவியன்
தற்ெசயலாகக் ேகள்விெய�ப்பின ேபா�தான் இளங்�மர�க்� �ல்ைலயின்
நிைன� வந்த�. அ�வைர �ல்ைலக்�க் �ைணயாகேவதான் அங்�
வந்தி�ந்ேதாம் என்ற நிைன� அவ�க்� இல்ைல. அவன் அைத �ற்றி�ம்
மறந்ேத ேபாயி�ந்தான்.



‘ஆகா! என்ன தவ� ெசய்� விட்ேடன்? �ல்ைல உடன் வந்த� எனக்�
எப்ப�, மறந்� ேபாயிற்�? �றப்ப�ம் ேபா� அந்தக் கிழவர் வீரேசாழிய
வளநா�ைட யார் என்ேமல் சந்ேதகப்பட்ட� சரிதான் என்ப� ேபாலல்லவா
நடந்� ெகாண்� விட்ேடன்! �ல்ைல யார் �ைணேயா� இனிேமல் வீட்�க்�ப்
ேபாவாள்? நாளங்கா�ச் சந்தியில் தனியாக நின்� திண்டாடப் ேபாகிறாேள’

என்� எண்ணி இளங்�மரன் தன்ைன ெநாந்� ெகாண்டா�ம், அவனால்
உடன�யாகப் பல்லக்கிலி�ந்� இறங்கி நாளங்கா�க்� ஓ�ப் ேபாய்விடத்
�ணிய ��யவில்ைல. எதிேர உட்கார்ந்தி�க்�ம் ஓவிய�க்� வாக்களித்த
உதவிையச் ெசய்யாமல் இறங்கிப் ேபாவ� பாவம் என்� எண்ணினான்
அவன். �ல்ைல ‘எப்ப�யாவ� தானாகேவ வீட்�க்�ப் ேபாய் வி�வாள்’ என்�
மனத்ைதச் சமாதானப்ப�த்திக் ெகாள்வைதத் தவிர ேவெறான்�ம் ெசய்ய
அப்ேபா� அவ�க்� வாய்ப்பில்லாமல் இ�ந்த�. இந்த மனக் �ழப்பத்தால்
‘�ல்ைல யார்’ என்� ஓவியன் ேகட்ட ேகள்விக்�ப் பதி�ம் �றவில்ைல
அவன். அந்த நிைலயி�ம் ேம�ம் �ண்�த் �ண்�க் ேகள்வி ேகட்�க்
ெகாண்��ந்தால் இளங்�மர�க்�க் ேகாபம் உண்டா�ேமா என்� பயந்�
தான் ேகட்ட ேகள்விக்� அவனிடமி�ந்� பதில் வராமலி�ந்�ம் ேமேல
ஒன்�ம் ேகளாமல் ெமௗனமாக இ�ந்�விட்டான் மணிமார்பன்.

இதன் பின்� இ�வ�ம் ஒ�வேரா� ஒ�வர் ேபசிக் ெகாள்ளாமல்
பட்�னப்பாக்கத்� வீதிகைளப் பார்த்�க் ெகாண்ேட ெசன்றார்கள்.

பட்�னப்பாக்கத்தின் சிறப்பான வீதி ஒன்றில் ��ந்� அதன் ெதாடக்கத்தில்
வானளாவிக் காட்சியளித்த ஏெழ�க்� மாளிைகயின் பிரதான வாயிலில்
�ைழந்� பல்லக்�க�ம் பரிவாரங்க�ம் நின்றன். �ரமஞ்சரியின் ேதாழி
வசந்தமாைல மாளிைகக்�ள்ேள ேபாய் இரண்� இரத்தினக் கம்பள
விரிப்�கைள எ�த்�க் ெகாண்� ஓேடா� வந்தாள். மிக நீளமான அந்த
விரிப்�க்கைளப் பல்லக்�கள் நின்ற இடத்திலி�ந்� மாளிைகயின்
உட்�றத்�க்� ஏறிச் ெசல்�ம் �தற் ப�க்கட்�வைர நைடபாவாைடயாக
இ�த்� விரித்தாள் வசந்தமாைல. அந்தப் ெப�மாளிைகயின்
நைட�ைறக�ம், உபசார வழக்�க�ம் இளங்�மரைன�ம் ஓவியைன�ம்
வியப்பைடயச் ெசய்தன. இரத்தினக் கம்பள விரிப்�க்களில் கால் ைவத்�
நடப்பதற்� வசதியாகப் பல்லக்�கள் இறக்கி ைவக்கப்பட்டன.

இளங்�மர�ம் ஓவிய�ம் அந்த விரிப்பின் அழைக�ம் ெமன்ைமைய�ம்
பார்த்� அதில் கால் ைவத்� இறங்கலாமா �டாதா என்� �ச்சத்ேதா�
பல்லக்கிேலேய இ�ந்�விட்டனர். அந்த மாளிைகையக் கண்ட�ம் தாழ்�
மனப்பான்ைம�ம் அதேனா� ேதான்�ம் ஆற்றாைமயின் சின�ம்
இளங்�மர�க்� உண்டாயிற்�.



தன் அன்னெமன்னைடக்�ப் ெபான் அைனய கால் சிலம்� தாளமிடப்
�ங்கரத்� வைளகெளல்லாம் ஒலி ெபாங்கச் �ரமஞ்சரி
பல்லக்கி�ள்ேளயி�ந்� இறங்கி விரிப்பின் ேமல் கால் ைவத்� நடந்தாள்.

நடந்� வ�ம்ேபாேத பிறழ்ந்� பிறழ்ந்� �ழ�ம் ெகண்ைடமீன் விழிகளால்
இளங்�மர�ம் ஓவிய�ம் இன்�ம் பல்லக்கி�ள்ேளேய தங்கி வீற்றி�ப்பைத
அவள் பார்த்�க் ெகாண்டாள்.

“வசந்தமாைல! அவர்கள் இன்�ம் பல்லக்கிேலேய
உட்கார்ந்தி�க்கிறார்கள், பார். நீ ேபாய் இறக்கி அைழத்�க் ெகாண்� வா”
என்� ேதாழிைய ேநாக்கிக் கட்டைள பிறந்த�.

வசந்தமாைல அவர்கள் பல்லக்கின் அ�கில் ெசன்� விநயமான �ரலில்
பணிேவா� அைழத்தாள்.

“ஐயா, இறங்கி வா�ங்கள். உள்ேள ேபாகலாம்.”

இளங்�மரன் இறங்கி நடந்தான். ஆனால் ேவண்�ெமன்ேற
விரிப்பிலி�ந்� விலகித் தைரயில் நடந்தான். அவர்கள் அப்ப�ச்
ெசய்�ம்ேபா� தான் மட்�ம் விரிப்பில் நடந்� ேபாவ� நன்றாயிரா� என்�
எண்ணி இரண்டாவதாகப் பல்லக்கிலி�ந்� கீேழ இறங்கிய மணிமார்ப�ம்
இளங்�மரைனப் பின்பற்றித் தைரயில் நடந்தான்.

இளங்�மரனின் ேதாற்றத்ைத�ம் கம்பீரமான நைடைய�ம் பார்த்தால்
ேப�வதற்� அச்ச�ம் தயக்க�ம் ஏற்பட்ட� வசந்தமாைலக்�. ஆனா�ம்
அவற்ைற நீக்கிக் ெகாண்�, “ஐயா, விரிப்பின் ேமல் நடந்� வா�ங்கள்,

விரிப்� உங்க�க்காகத்தான் விரித்தி�க்கிற�” என்� ெமல்லக் �றினாள்
அவள். எ�த்ெதறிந்� ேப�வ�ேபால்இளங்�மரனிடமி�ந்� பதில் வந்த�
அவ�க்�. தனக்ேக பன்ைம மரியாைத ெகா�த்�ப் ேபசினான் அவன்.

“பிற�ைடய வழிக்� அடங்கி நடந்� நமக்�ப் பழக்கமில்ைல. எந்த
இடத்தி�ம் எந்தச் �ழ்நிைலயி�ம் நாம் எப்ப� நடந்� ேபாக ேவண்�ெமன்�
நமக்�த் ெதரி�ம்…”

இளங்�மரனின் இந்த ம�ெமாழிையக் ேகட்� �ன்னால் ெமல்ல நடந்�
ெசன்� ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரி. தி�ம்பினாள், சிரித்தாள். சற்ேற நின்�
தைலைய அழ�றச் சாய்த்� இளங்�மரைனப் பார்த்தாள். அந்த மயக்�ம்
நைக�ம் மகிழ்ச்சிப் பார்ைவ�ம் இளங்�மரன் �கத்தில் ஒ� மா�தைல�ம்



விைளவிக்கவில்ைல. உடேன தான் வந்த வழிேய தி�ம்பி நடந்�
இளங்�மர�க்� மிக அ�கில் வந்� நின்� ெகாண்� “உங்கைள
யா�ைடய வழியி�ம் நாங்கள் அடங்கி நடக்கச் ெசால்லவில்ைல. எங்கள்
ேவண்�ேகாைள ம�க்காமல் இரத்தினக் கம்பளத்தில் மிதித்� நடந்�
வா�ங்கள். கால்க�க்� ெமன்ைமயாகப் �ப்ேபாலி�க்�ம்!” என்� �றி
��வல் �த்தாள் �ரமஞ்சரி. அவள் சிரிக்�ம்ேபா� அவ�ைடய
�க்�த்தியின் ஒளி மி�ந்த ைவரக்கற்க�ம் ேசர்ந்� சிரிப்ப�
ேபாலி�ந்த�. அப்ேபா� அந்த �க்�த்தியில் �ண்ணியெதா� அழ�ம்
பிறந்த�.

அவள் அ�கில் வந்� தன்னிடம் இவ்வா� �றிய�ம் நடந்�
ெகாண்��ந்த இளங்�மரன் நின்றான்.

“அம்மணி! என்�ைடய பாதங்கைளப் பற்றி நீங்கள் அதிகக் கவைல
ெகாள்ள ேவண்டாம். காவிரிப்�ம்பட்�னத்�க் கர� �ரடான ப�திெயல்லாம்
�ற்றிச் �ற்றி ைவரம் பாய்ந்த கால்கள் இைவ. இந்தக் கால்க�க்�ம்
இவற்றிற்� உரியவனின் மனத்�க்�ம் எப்ேபா�ம் விரிந்த நிலத்தில்
வி�ம்பியப� நடந்�தான் பழக்கம். �ழங்ைகயகல நைடபாவாைடயில்
�ன்பின் நகரேவா, விலகேவா, இடமின்றி நடந்� பழக்கமில்ைல!

பழக்கப்ப�த்திக் ெகாள்ள�ம் இனிேமல் வி�ப்பமில்ைல. அதற்�
அவசிய�மில்ைல.”

“அழ�க்காக�ம் �கேபாக அலங்காரங்க�க்காக�ம் சில
ெமன்ைமயான பழக்க வழக்கங்கைள நீங்கள் ம�க்காமல் ஏற்�க்
ெகாண்�தான் ஆக ேவண்�ம்.”

“இ�க்கலாம்! ஆனால் எனக்�த் ெதரியா�. அழைகப் ேபாற்றத்தான்
எனக்�த் ெதரி�ம். அழைகக் கால�யில் மிதித்�ச் �கம் காண �யல்வ�ம்
எனக்�ப் பி�க்கா�. அழ� நம்ைமக் கால�யில் ேபாட்� மிதித்�
அ�ைமயாக்க �யல்வதற்�ம் நான் இடங்ெகா�ப்பதில்ைல அம்மணி!
அழைகேய அ�ைமயாக்க�ம் �டா�. அழ�க்ேக அ�ைமயாக�ம் �டா�.

ேதைவயா, ேதைவயில்ைலயா, அவசியமா, அவசியமில்ைலயா என்�
சிந்தித்�ப் பாராமேல ெபா�த்தமின்றி எத்�ைணேயா �கேபாக
அலங்காரங்கைளப் பட்�னப்பாக்கத்�ப் ெப�ஞ்ெசல்வர்கள்
அ�பவிக்கிறார்கள். அவற்ைற மதித்� வரேவற்க ஒ�ேபா�ம் என் மனம்
�ணிவதில்ைல.”



“இந்த மாளிைகையச் ேசர்ந்த மதிப்�க்�ரியவர்கைள�ம் �திதாக
வ�பவர்கைள�ம் வரேவற்பதற்ெகன்ேற இங்ேக சில உபசார �ைறகள்
இ�க்கின்றன. அவற்ைறப் �றக்கணிக்கலாகா�!”

“உங்கள் உபசாரங்கைள ஏற்�க் ெகாள்வதற்� தான் இந்த மாளிைகயின்
வி�ந்தினனாக வரவில்ைல, அம்மணி! இேதா என் பக்கத்தில் நிற்கிறாேன,

இந்த ஏைழ ஓவிய�க்� �� ெபாற்கழஞ்�கள் கிைடக்க ேவண்�
ெமன்பதற்காகத்தான் வந்தி�க்கிேறன். ஓவியம் வைரந்� நிைறேவறிய�ம்
நான் ேபாக ேவண்�ம்.”

“அவ்வள� அவசரமா உங்க�க்�?”

“அவசரமில்லாத எ��ேம என் வாழ்க்ைகயில் இ�ப்பதாகத்
ெதரியவில்ைல அம்மணி! என் வாழ்க்ைகேய ஒ� ெபரிய அவசரம். என்ைனத்
ேத� வ�ம் ஒவ்ெவா� நிகழ்ச்சி�ம் ஓர் அவசரம். நான் ேத�க் ெகாண்�
ேபா�ம் ெசயல்க�ம் அவசரம் என்�ைடய ஒவ்ெவா� நா�ம், ஒவ்ெவா�
நாழிைக�ம், ஒவ்ெவா� விநா��ம் எனக்� அவசரம்தான், நாேன ஓர்
அவசரம்தான். தைய�ர்ந்� விைரவாகப் படத்ைத வைரந்� ெகாண்�
என்ைன அ�ப்�ம்ப�, ெசய்தால் நல்ல�.”

“உங்களிடம் நிதானம் �ைறவாயி�க்கிற�. ெபா�ைம சிறி�மில்ைல.

பதற்றம் அதிகமாக இ�க்கிற�.”

“ெதரிந்� ெசால்லியதற்� நன்றி! ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம் எ�த்�ச்
ெசால்லித் தி�த்தத் த�தி வாய்ந்த ெபரியவர்கள் எனக்� இ�க்கிறார்கள்.

நீங்கள் இந்தப் ெபா�ப்ைப எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்டாம். உங்கள்
காரியத்ைதப் பார்க்கலாம்.”

அவ�க்� இளங்�மரன் �டச்�டப் பதில் �றினான். எத்�ைண �ைற
சிரித்�ச் சிரித்�ப் ேபசினா�ம் தன்ைனப் பற்றிய நளினமான நிைன�கைள
அவன் மனத்தில் பயிர் ெசய்ய ���ெமன்� ேதான்றவில்ைல �ரமஞ்சரிக்�.

இளங்�மரன் அழ�ச் ெசல்வனாக இ�ந்தான். ஆனால் அந்த அழ�
நிலத்தில் அவள் இைறக்க �யன்�ம் �ன்றாமல் அகம்பாவம் ஊறிக்
ெகாண்��ந்த�. அ� வற்றினால் அல்லவா அங்ேக அவள் பயிர் ெசய்யத்
��க்�ம் இனிய உற�கைளப் பயிர் ெசய்ய �யலலாம்? �ரமஞ்சரி அவனிடம்
தனக்� ஏற்பட்ட ஆற்றாைமைய ெவளிக் காட்�க் ெகாள்ளாமல்,

“வசந்தமாைல! இவைர வற்��த்தாேத. எப்ப� வி�ம்�கிறாேரா அப்ப�ேய



நடந்� வரட்�ம்” - என்� ெசால்லி விட்� ேவகமாக �ன்ேன நடந்தாள்.

இளங்�மரன் தன் ேபாக்கில், மணிமார்பன் பின் ெதாடரக் கம்பீரமாக வீரநைட
நடந்� ெசன்றான். மாளிைகையச் �ழ்ந்தி�ந்த �ம்ெபாழிலில் மயில்கள்
ேதாைக விரித்தா�க் ெகாண்��ந்தன. �ள்ளிமான்கள் �ள்ளித் திரிந்�
ெகாண்��ந்தன. சி�சி� ெபாய்ைககளில் அல்லி�ம் கமல�ம், �வைள�ம்,
நிைறயப் �த்தி�ந்தன. அழ�க்காக மரஞ்ெச� ெகா� ைவத்�ச்
ெசயற்ைகயாகக் கட்டப்பட்��ந்த ெசய் �ன்�கள் அங்கங்ேக
�ம்ெபாழிலினிைடேய இ�ந்தன. மணிமார்பேனா� �ம்ெபாழிைலச் �ற்றிப்
பார்த்�க் ெகாண்��ந்த இளங்�மரன், “மணிமார்பா! இங்ேகேய ஓரிடத்தில்
நான் நின்� ெகாள்கிேறன். நீ ஓவியத்ைத நிைற� ெசய்யத் ெதாடங்�.

நமக்� மாளிைகக்�ள் என்ன ேவைல? இங்ேக ைவத்ேத படத்ைத ��த்�க்
ெகா�த்� விட்�ப் �றப்படலாம்” என்றான்.

மணிமார்ப�ம் அதற்� இணங்கி நாளங்கா�யில் இ�ந்த� ேபாலேவ,

இங்ேக இந்தச் ேசாைலயி�ம் ஒ� ெகா� �ல்ைலப் �தைரத் ேத� அதன�ேக
இளங�மரைன நி�த்தி வைரயலானான்.

அவன் வைரயத் ெதாடங்கிய சிறி� ேநரத்�க்ெகல்லாம் �ரமஞ்சரி
அங்� வந்தாள். ‘அடடா! ெசல்வம் இ�ந்தால் எவ்வள� வசதியி�க்கிற�.

அதற்�ள் உைடகைள�ம் அலங்காரங்கைள�ம் மாற்றிக் ெகாண்� ��ைமக்
ேகாலத்தில் காட்சியளிக்கிறாேள’ என்� அவைளப் பார்த்த�ம் இளங்�மரன்
நிைனத்தான். ‘�ல்ைலக்� இப்ப�ெயல்லாம் அலங்காரம் ெசய்� ெகாள்ள
வாய்ப்பி�ந்தால் அவள் இன்�ம் எவ்வள� அழகாக இ�ப்பாள்?’ என்�ம்
கற்பைன ெசய்� பார்க்க �யன்ற� அவன் மனம்.

ஆனால் அ�த்த கணம் �ரமஞ்சரி அவைன ேநாக்கிக் ேகட்ட ேகள்வி
தி�க்கிட்�த் �க்கிவாரிப் ேபாடச் ெசய்த�. ஓவிய�ம் தி�க்கிட்டான்.

இ�வ�ம் அளவற்ற திைகப்� அைடந்தார்கள். அவள் ேகட்ட� இ�தான்:

“ஐேயா! நீங்கள் யார்? எதற்காக இங்� வந்தீர்கள்? உங்கைள யார் உள்ேள
வரவிட்ட�? படம் எ�திக்ெகாள்ள இவ்வள� ெபரிய பட்�னத்தில் ேவ�
இடமா கிைடக்கவில்ைல?” என்� சினத்ேதா� ேகட்டாள் அவள்.

‘ஒ�ேவைள அவள் சித்த �வாதீனமில்லாத ெபண்ேணா?’ என்�
சந்ேதகங்ெகாண்� இளங்�மர�ம் மணிமார்ப�ம் அவள் �கத்ைத
ஏறிட்�ப் பார்த்தனர். �கத்ைத�ம் ேபச்ைச�ம் பார்த்தால் அப்ப�யில்ைல
என்� உ�தியாகத் ெதரிந்த�, ேவண்�ெமன்ேற தன்ைனப் பழிவாங்�ம்



ேநாக்�டன் வம்� ெசய்கிறாேளா என்ெறண்ணிக் ெகாதிப்பைடந்த
இளங்�மரன், ‘ெசல்வர்க�க்� உைட மாறினால் �ண�ம் மாறிவி�ேமா
அம்மணி?’ என்� �டாகக் ேகட்க வாய் திறந்தான். ஆனால் அப்ேபா�
அவைன அைதக் ேகட்க விடாதப� எதிர்ப் பக்கத்தில் இன்ெனா� ெபரிய
அதிசயம் நிகழ்ந்த�.



அ�ட்ெசல்வர் எங்ேக!

‘கதக்கண்ணன் என்ற ெபய�க்�ச் சினம் ெகாண்� விைரந்� ேநாக்�ம்
ஆண்ைமயழ� ெபா�ந்திய கண்கைள�ைடயவன்’ என்� ெபா�ள். இந்தப்
ெபா�ட் ெபா�த்தத்ைதெயல்லாம் நிைனத்�ப் பார்த்�த்தான் வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார் தம் �தல்வ�க்� அப்ெபயைரச் �ட்�யி�ந்தார் என்�
ெசால்ல ��யாதாயி�ம் ெபய�க்�ப் ெபா�த்தமாகேவ அவன் கண்கள்
வாய்த்தி�ந்தன. தனக்�ம் தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்க�க்�ம் �ன்பம்
ேந�ம்ேபா� அைதக் கைளவதற்�ம், அதிலி�ந்� காப்பதற்�ம் சினந்�
விைர�ம் கதக்கண்ணனின் ெநஞ்�ரத்ைத அவ�ைடய �கத்தி�ம் மலர்ந்த
கண்களி�ம் காணலாம்.

இந்திர விழாவின் இரண்டாம் நாளான அன்� நாளங்கா�ச் சந்தியில்,

“இளங்�மரன் எங்ேக ேபானான் �ல்ைல?” என்� தன்ைன விசாரித்�க்
ெகாண்� நின்ற தைமயனின் �கத்தி�ம் கண்களி�ம் இேத அவசரத்ைதத்
தான் �ல்ைல கண்டாள், “அண்ணா ! யாேரா பட்�னப் பாக்கத்தில் எட்�ப்
பட்டம் ெபற்ற ெப�ஞ்ெசல்வர் வீட்�ப் ெபண்ணாம். ெபயர் �ரமஞ்சரி என்�
ெசால்கிறார்கள். அவள் அவைரப் பல்லக்கில் ஏற்றித் தன் மாளிைகக்�
அைழத்�க் ெகாண்� ேபாகிறாள்” என்� ெதாடங்கி நாளங்கா�யில்
நடந்தி�ந்த �ழப்பங்கைளெயல்லாம் அண்ண�க்�ச் ெசான்னாள் �ல்ைல.

அவள் �றியவற்ைறக் ேகட்ட�ம் கதக்கண்ண�ம் அவேனா�
வந்தி�ந்தவர்க�ம் ஏேதா ஒ� �றிப்�ப் ெபா�ள் ேதான்�ம்ப�
தங்க�க்�ள் ஒ�வைரெயா�வர் பார்த்�க் ெகாண்டார்கள். அப்ேபா�
அவர்கள் யாவ�ைடய விழிகளி�ம் அவசர�ம், பரபரப்�ம் அதிகமாவைத
�ல்ைல கவனித்�க் ெகாண்டாள்.

“என்ன அண்ணா? நீங்கள் அவசர�ம் பதற்ற�ம் அைடவைதப்
பார்த்தால் அவ�க்� ஏேதா ெப�ந்�ன்பம் ேநரப் ேபாகிற� ேபால்
ேதான்�கிறேத! நீங்கள் அவசரப்ப�வைத�ம், அவைரப் பற்றி
விசாரிப்பைத�ம் பார்த்தால் எனக்�ப் பயமாயி�க்கிற�, அண்ணா!”



“�ல்ைல! இைவெயல்லாம் நீ ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்டாதைவ. ஆனால்
ஒன்� மட்�ம் ெதரிந்� ெகாள். நாங்கெளல்லாம் �ைணயி�க்�ம்ேபா�
இளங்�மரைன ஒ� �ன்ப�ம் அ�கிவிட ��யா�. இளங்�மரன் ெசல்வம்
ேசர்க்கவில்ைல. ஞான�ம் �க�ம் ேசர்க்கவில்ைல. ஆனால் இந்தப் ெபரிய
நகரத்தில் எங்கைளப் ேபால் எண்ணற்ற நண்பர்கைளச் ேசர்த்தி�க்கிறான்.

அவ�க்� உதவி ெசய்வைதப் ெப�ைமயாக நிைனக்�ம் இைளஞர்கள்
அவைனச் �ற்றி�ம் இ�க்கிறார்கள் என்ப� உனக்�த் ெதரியா�.”

“ெதரி�ம் அண்ணா ! ஆனால் நண்பர்கைளக் காட்��ம்
பைகவர்கள்தான் அவ�க்� அதிகமாயி�க் கிறார்கள் என்�
ேதான்�கிற�.”

“இ�க்கட்�ேம! பைககள் யா�ம் ஒ� மனித�ைடய வலிைமையப்
ெப�க்�வதற்�த்தான் வ�கின்றன. பைககைள எதிேர கா�ம் ேபா�தான்
மனித�ைடய பலம் ெப��கிற�, �ல்ைல!” என்� தங்ைகேயா� வாதிடத்
ெதாடங்கியி�ந்த கதக்கண்ணன் தன் அவசரத்ைத நிைனத்� அந்தப்
ேபச்ைச அவ்வளவில் ��த்தான்.

“�ல்ைல! நாங்கள் இப்ேபா� அவசரமாக இளங்�மரைனத் ேத�க்
ெகாண்� ெசல்ல ேவண்�ம். இந்த நிைலயில் உன்ைன வீட்�ல் ெகாண்�
ேபாய்வி�வதற்காக எங்களில் யா�ம் உன்ேனா� �ைண வ�வதற்கில்ைல.

ஆனால் நீ வழி மயங்காமல் வீ� ேபாய்ச் ேச�வதற்காக உன்ைன இந்த
நாளங்கா�யிலி�ந்� அைழத்�ப் ேபாய்ப் �றவீதிக்�ச் ெசல்�ம் ேநரான
சாைலயில் விட்� வி�கிேறன். அங்கி�ந்� இந்திர விழா�க்காக வந்�
தி�ம்�கிறவர்கள் பலர் �றவீதிக்�ச் ெசன்� ெகாண்��ப்பார்கள்.

அவர்கேளா� ேசர்ந்� நீ வீட்�க்�ப் ேபாய்விடலாம்” என்� தைமயன்
�றியைத �ல்ைல ம�க்காமல் ஒப்�க் ெகாண்டாள். தைமய�ைடய
அவசரத்�க்காக அவள் வீட்�க்�ப் ேபாக இணங்கினாேள தவிர உள்�ரத்
தா�ம் அவர்கேளா� ெசல்ல ேவண்�ம் என்�ம், ெசன்� இளங்�மர�க்�
என்ெனன்ன ேந�கிறெதன்� அறிய ேவண்�ம் என்�ம் ஆைசயி�ந்த�
அவ�க்�. ேவ� வழியில்லாமற் ேபாகேவ அந்த ஆைசகைள
மனத்�க்�ள்ேளேய ேதக்கிக் ெகாண்டாள் அவள்.

“நண்பர்கேள! நீங்கள் சிறி� ேநரம் இங்ேகேய நின்� ெகாண்��ந்தால்
அதற்�ள் இவைளப் �றவீதிக்�ப் ேபா�ம் சாைலயில் ெகாண்� ேபாய்ச்
ேசர்த்� விட்� வந்�வி�ேவன். அப்�றம் நாம் இளங்�மரைனத் ேத�க்



ெகாண்� பட்�னப்பாக்கத்�க்�ச் ெசல்லலாம்” என்� ெசால்லி உடன்
வந்தவர்கைள அங்ேக நிற்கச் ெசய்� விட்� �ல்ைலைய அைழத்�க்
ெகாண்� கதக்கண்ணன் �றப்பட்டான். எள் விழ இடமின்றிக்
�ட்டமாயி�ந்த �த ச�க்கத்தில் வழி உண்டாக்கிக் ெகாண்� ேபாவ�
க�னமாக இ�ந்த�.

ேபா�ம்ேபா� இளங்�மாைனப் பற்றி மீண்�ம் மீண்�ம் சில
ேகள்விகைளத் தன் அண்ணனிடம் �ண்�க் ேகட்டாள் �ல்ைல. அந்தக்
ேகள்விகள் எல்லாவற்�க்�ம் கதக்கண்ணன் விவரமாக ம�ெமாழி
�றவில்ைல, ��க்கமாக ஒேர ஒ� ெசய்திைய மட்�ம் �ல்ைலயிடம்
�றினான் அவன்.

“�ல்ைல! அதிகமாக உன்னிடம் ஒன்�ம் ெசால்வதற்கில்ைல.

பலவிதத்தி�ம் இளங்�மர�க்�ப் ேபாதாத காலம் இ�. சிறி� காலத்�க்�
ெவளிேய நடமாடாமல் அவன் எங்ேகயாவ� தைலமைறவாக இ�ந்தால்�ட
நல்ல�தான். ஆனால் நம்ைமப் ேபான்றவர்களின் வார்த்ைதையக் ேகட்�
அடங்கி நடக்கிறவனா அவன்?”

“நீங்கள் ெசான்னால் அதன்ப� ேகட்பார் அண்ணா! இல்லாவிட்டால் நம்
தந்ைதயாேரா, அ�ட்ெசல்வ �னிவேரா எ�த்�க் �றினால் ம�ப்பின்றி
அதன்ப� ெசய்வார். சிறி� காலத்�க்� அவைர நம் வீட்�ேலேய
ேவண்�மானா�ம் மைறந்� இ�க்கச் ெசய்யலாம்!”

“ெசய்யலாம் �ல்ைல! ஆனால் நம் இல்லத்ைத�ம் விடப் பா�காப்பான
இடம் அவன் தங்�வதற்� வாய்க்�மா என்� சிந்தித்�க்
ெகாண்��க்கிேறன் நான். அவைனப் பற்றிய பல ெசய்திகள் எனக்ேக
மர்மமாக�ம் �ட�ம் விளங்காமலி�க்கின்றன. �ரட்�க் �ணத்தா�ம்
எ�த்ெதறிந்� ேப�ம் இயல்பா�ம் அவ�க்� இந்த நகரில் சாதாரணமான
பைகவர்கள் மட்�ேம உண்� என்� நான் இ�வைர நிைனத்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். இப்ேபாேதா இவற்ைறெயல்லாம் விடப் ெபரிய�ம் என்னால்
ெதளிவாக விளங்கிக் ெகாள்ள��யாத�மான ேவெறா� பைக�ம்
அவ�க்� இ�க்கிறெதனத் ெதரிகிற�. �ல்ைல! எ� எப்ப� இ�ந்தா�ம்
இைதப் பற்றி நீ அதிகமாகத் ெதரிந்� ெகாள்ளேவா, கவைல ெகாள்ளேவா
அவசியமில்ைல. ஆண் பிள்ைளகள் காரியெமன்� விட்�வி�.”



தைமயன் இவ்வா� �றிய�ம், �தல் நாள் நள்ளிர�க்� ேமல்
அ�ட்ெசல்வ �னிவர், இளங்�மரன் இ�வ�க்�ம் நிகழ்ந்த உைரயாடைலத்
தான் அைர�ைறயாகக் ேகட்க ேநர்ந்தைத�ம், �னிவர் இளங்�மர�க்�
�ன் உணர்ச்சி வசப்பட்� அ�தைத�ம் அவனிடம் ெசால்லிவிடலாமா என்�
எண்ணினாள் �ல்ைல. ெசால்வதற்� அவள் நா�ம்�ட �ந்திய�. ஆனால்
ஏேனா ெசாற்கள் எழவில்ைல. கைடசி விநா�யில் ‘ஆண் பிள்ைளகள் காரியம்
ஆண் பிள்ைளகேளா� ேபாகட்�ம்’ என்� அண்ணேன �றியைத
நிைனத்ேதா, என்னேவா தன் நாைவ அடக்கிக் ெகாண்டாள் �ல்ைல.

ஆயி�ம் அவள் மனத்தில் காரண�ம் ெதாடர்�ம் ேதான்றாத கலக்க�ம்
பய�ம் உண்டாயின. தன் ெநஞ்�க்� இனிய நிைன�கைளத் தந்�
ெகாண்��க்�ம் இளங்�மரன் என்�ம் அழைகப் பயங்கரமான பைககள்
ெதரிந்�ம், ெதரியாம�ம் �ழ்ந்தி�க்கின்றன என்பைத உண�ம் ேபா�
சற்��ன் நாளங்கா�யில் அவன் ேமற் ெகாண்ட ேகாபம்�ட மறந்� விட்ட�
அவ�க்�, நீர் பா�ம் வாய்க்கால்களில், நீர் பாயாத ேநரத்� நிமிர்ந்� நிற்�ம்
�ல் நீர் பா�ம்ேபா� சாய்ந்� ேபாவ�ேபால் அவள் உள்ளத்தில் எ�ந்தி�ந்த
சினம் அவைனப் பற்றிய அ�தாப நிைன�கள் பா�ம்ேபா� சாய்ந்� ப�ந்த�;

தணிந்� தாழ்ந்த�.

�தச் ச�க்கத்� இந்திர விழாவின் �ட்ட�ம் ஆரவார�ம் �ைறந்�
நடந்� ெசல்ல வசதியான கிழக்�ப் பக்கத்�ச் சாைலக்� வந்தி�ந்தார்கள்
�ல்ைல�ம், கதக்கண்ண�ம். விண்�க்�ம் மண்�க்�ம் உற� கற்பிக்க
எ�ந்தைவேபால் இ��ற�ம் அடர்ந்ெத�ந்த ெந�மரச் ேசாைலக்� ந�ேவ
அகன்� ேநராக நீண்� ெசல்�ம் சாைல ெதரிந்த�. விழாக்
ெகாண்டாட்டத்�க்காக நாளங்கா�க்�ம் அப்பா�ள்ள அகநகர்ப்
ப�திக�க்�ம் வந்�விட்� �றநகர்ப் ப�திக�க்�த் தி�ம்பிச் ெசல்ேவார்
சில�ம் பல�மாகக் �ட்டமா�ம், தனித் தனியா�ம் அந்தச் சாைலயில்
ெசன்�ெகாண்��ந்தார்கள்.

“�ல்ைல! நீ இனிேமல் இங்கி�ந்� தனியாகப் ேபாகலாம். ேநேர
ேபானால் �றவீதிதான்; நிைறய மக்கள் ெசன்� ெகாண்��க்கிறார்கள், ஒ�
பய�மில்ைல” என்� �றித் தங்ைகயிடம் விைட ெபற்�க் ெகாண்� வந்த
வழிேய தி�ம்பி விைரந்தான் கதக்கண்ணன். �ல்ைல தயங்கித் தயங்கி
நின்� அண்ணைனத் தி�ம்பிப் பார்த்�க் ெகாண்ேட கீழ்ப்�றச் சாைலயில்
நடந்தாள். அண்ணன் இந்திர விழாக் �ட்டத்தில் கலந்� மைறந்த பின்�
தி�ம்பிப் பார்க்க ேவண்�ய அவசிய�ம் இல்லாமல் ேபாயிற்�. அவள்தான்
ெமல்ல நடந்தாள். அவ�ைடய ெநஞ்சத்திேலா பலவித நிைன�கள் ஓ�ன.



‘பட்�னப்பாக்கத்தில் அந்தப் ெபண்ணரசி �ரமஞ்சரியின் மாளிைகயில்
இளங்�மர�க்� என்ெனன்ன அ�பவங்கள் ஏற்ப�ம்? அந்த ஓவியன்
எதற்காக அவைர வைரகிறான்? அந்தப் ெபண்ணரசிக்காக வைரந்ததாக
�ட்டத்தில் நின்� ெகாண்��ந்தவர்கள் ேபசிக் ெகாண்டார்கேள!

அப்ப�யானால் அவ�ைடய ஓவியம் அவ�க்� எதற்�?’ இதற்� ேமல் இந்த
நிைனைவ வளர்க்க ம�த்த� அவள் உள்ளம், ஏக்க�ம், அந்தப்
பட்�னப்பாக்கத்�ப் ெபண் ேமல் ெபாறாைம�ம் ஏற்பட்ட� �ல்ைலக்�.

அத்ேதா� ‘தன் தைமய�ம் மற்ற நண்பர்க�ம் எதற்காக இவ்வள�
அவசரமாய் இளங்�மரைனத் ேத�க் ெகாண்� ேபாகிறார்கள்?’ என்ற
வினா�ம் அவ�ள்ளத்ேத ேதான்றிற்�. இப்ப� நிைன�களில் ஓட்ட�ம்
கால்களில் நைட�மாகப் �றவீதிைய ேநாக்கிச் ெசன்� ெகாண்��ந்தாள்
�ல்ைல. �ண்�ணர்� மயமான அகம் விைரவாக இயங்�ம்ேபா� �ற
உணர்�கள் மந்தமாக இயங்�வ�ம், �ற உணர்� விைரவாக இயங்�ம்ேபா�
அக�ணர்�கள் ெமல்லச் ெசல்வ�ம் அப்ேபா� அவள் நைடயின்
தயக்கத்திலி�ந்�ம், நிைன�களின் ேவகத்திலி�ந்�ம் ெதரிந்�
ெகாள்ளக்��ய ெமய்யாயி�ந்த�. நிைன�களின் ேவகம் �ைறந்த�ம்
அவள் நைடயில் ேவகம் பிறந்த�.

தன் வீட்ைட அைட�ம்ேபா� தன் தந்ைத வீட்�ற்�ள்ேள அ�ட்ெசல்வ
�னிவரின் கட்�வ�ேக அமர்ந்� அவேரா� உைரயா�க் ெகாண்��ப்பார்
என்� �ல்ைல எதிர்பார்த்�க் ெகாண்� ெசன்றாள். அவள் எதிர்பார்த்ததற்�
ேநர்மாறாக வீட்� வாயில் திண்ைணயில் �ரச�ம் பைடக் கலங்க�ம்
ைவக்கப்பட்��ந்த ேமைடக்க�கிேல கன்னத்தில் ைக�ன்றி வீற்றி�ந்தார்
வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்.

“என்ன அப்பா இ�? உள்ேள �னிவேரா� உட்கார்ந்� �ைவயாக
உைரயா�க் ெகாண்��ப்பீர்கள் என்� நிைனத்�க் ெகாண்� வ�கிேறன்
நான். நீங்கள் என்னேவா கப்பல் கவிழ்ந்� ேபான�ேபால் கன்னத்தில்
ைக�ன்றிக் ெகாண்� திண்ைணயில் உட்கார்ந்தி�க்கிறீர்கேள? �னிவர்
ேசார்ந்� உறங்கிப் ேபாய்விட்டாரா என்ன?’ என்� ேகட்�க் ெகாண்� வாயிற்
ப�களில் ஏறி வந்தாள் �ல்ைல.

�ல்ைல அ�கில் ெந�ங்கி வந்த�ம் “உறங்கிப் ேபாகவில்ைல அம்மா!
ெசால்லிக் ெகாள்ளாமல் ஓ�ப் ேபாய்விட்டார். நீ�ம் இளங்�மர�ம்
நாளங்கா�க்�ப் �றப்பட்�ப் ேபான சில நாழிைகக்�ப் பின் உன் தைமயன்
கதக்கண்ண�ம், ேவ� சில�ம் இளங்�மரைனத் ேத�க் ெகாண்� இங்�



வந்தார்கள். அவர்க�க்�ப் பதில் ெசால்வதற்காக வாயிற்பக்கம் எ�ந்�
வந்ேதன். வந்தவன் அவர்க�க்�ப் பதில் ெசால்லி அ�ப்பிவிட்�ச் சிறி�
ேநரங்கழித்� உள்ேள ேபாய்ப் பார்த்தால் �னிவைரப் ப�க்ைகயில்
காணவில்ைல. பின்�றத்�க் கத� திறந்� கிட்டந்த�. பின்�றம்
ேதாட்டத்�க்�ள் சிறி� ெதாைல� அைலந்� ேத��ம் பார்த்தாகிவிட்ட�.

ஆைளக் காணவில்ைல” என்� கன்னத்தில் ஊன்றியி�ந்த ைகைய
எ�த்�விட்� நிதானமாக அவ�க்�ப் பதில் �றினார் வளநா�ைடயார்.

அைதக் ேகட்� �ல்ைல ஒன்�ம் ேபசத் ேதான்றாமல் அதிர்ந்�ேபாய்
நின்றாள்.



ஒற்ைறக்கண் மனிதன்
பட்�னப்பாக்கத்� ஏழ�க்� மாளிைகயில், �ம்ெபாழில் ந�ேவ அப்ப� ஓர்
அதிசயத்ைதச் சிறி�ம் எதிர்பார்த்திராதவனான இளங்�மரன் தன் அ�கில்
நின்� ெகாண்��ந்தவைள�ம் எதிர்ப்பக்கத்திலி�ந்� வந்�
ெகாண்��ந்தவைள�ம் மாறி மாறிப் பார்த்தான். அவன் மனத்தில் தாங்க
��யாத வியப்� ஏற்பட்ட�. ஓவியன் மணிமார்ப�ம் வைரவைத
நி�த்திவிட்� விழிகள் அகல அந்த அதிசயத்ைதக் கண்டான்.

“அவர்கள் உயி�ம், உணர்�ம் உைடய ெபண்களா, அல்ல� ஒேர அச்சில்
வார்த்� அணிந்�ம் �ைனந்�ம், உ�த்�ம், அலங்கரிக்கப்ெபற்ற இரண்�
ெபாற்பாைவகளா?”

அந்த இ�வரில் யார் �ரமஞ்சரி? யார் மற்ெறா�த்தி?’ என்� அறிய
மாட்டாமல் இளங்�மர�ம் ஓவிய�ம் திைகத்� மயங்கிய ேபா�
எதிர்ப்பக்கத்திலி�ந்� வந்தவள் அவர்க�ைடய திைகப்ைபத் தீர்த்�
ைவத்தாள்! “இவ�ம் நா�ம் இரட்ைடப் பிறவிகள், இவ�ைடய ெபயர்
வானவல்லி. என்�ைடய ெபயர் �ரமஞ்சரி. ெபயரளவில் தான் எங்க�க்�ள்
ேவற்�ைம. ேதாற்றத்தில் ேவற்�ைம கண்�பி�க்க �யல்கிறவர்கள்
ெப�ம்பா�ம் ஏமாந்� தான் ேபாவார்கள்” என்� �றியவாேற
இளங்�மர�க்�ம் ஓவிய�க்�ம் பக்கத்தில் நின்� ெகாண்��ந்த தன்
சேகாதரி வானவல்லிக்� அ�கில் வந்� அவ�ைடய ேதாைளத் த�வினாற்
ேபால் நின்� ெகாண்டாள் �ரமஞ்சரி. அதன் பின்�தான் இளங்�மர�க்�ம்
ஓவிய�க்�ம் மனத்தில் ஏற்பட்ட �ழப்பம் ஒ�வா� நீங்கிய�.

‘வானவல்லி என்� மின்னல் ெகா�க்�ப் ெபயர், வானில் பட�ம்
ஒளிக்ெகா� ேபால் மின்னல் இலங்�வதால் யாேரா கவி�ள்ளம்
பைடத்தவர்கள் தமிழில் மின்னல் ெகா�க்� இந்தப் ெபயர்
�ட்��க்கிறார்கள். ஆனால் விண் மண்டலத்�. மின்னற் ெகா�ையக்
காட்��ம் இந்த மண் மண்டலத்�ப் �ம்�கார் மின்னற் ெகா�க்� எவ்வள�
இையபாக இ�க்கிற� இப்ெபயர்!’ என்� தனக்�ள் நிைனத்தவாேற



வானவல்லி என்�ம் எட்��மரன் வீட்� மின்னல் ெகா�ைய ஓவியனின் அழ�
ேவட்ைக மிக்க தன் கண்களால் நன்றாகப் பார்த்தான் மணிமார்பன்.

“நல்ல ேவைளயாக நீங்கள் வந்தீர்கள் அம்மா! உங்கள் சேகாதரியார்,
‘நீங்கள் யார்? உங்கைள யார் இந்த மாளிைகக்�ள் வரவிட்ட�?’ என்�
ேகள்வி ேகட்� எங்கைள ெவளிேய �ரத்�வதற்� இ�ந்தார். நீங்கள்
வராவிட்டால் அந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்ேத இ�ப்பார்” என்� ஓவியன்
�ரமஞ்சரிையப் பார்த்�க் ெகாண்ேட �றியேபா�, ‘ேபச்�ம் சிரிப்�ம்
இப்ேபா� ேவண்டாதைவ! காரியம் நடக்கட்�ம்’ என்� �றிப்�ம் க�ைம�ம்
ேதான்ற அவைன உ�த்�ப் பார்த்தான் இளங்�மரன். அந்த வலிய பார்ைவேய
மணிமார்பைன அடக்கியாண்ட�. அவன் ெமௗனமாக ேமேல
வைரயலானான்.

“வானவல்லி! ேநற்� கடற்கைரயில் அற்�தமாக மற்ேபார் ெசய்ததாகக்
�றிேனேன, அந்த வீரர் இவர்தான்” என்� தன் சேகாதரிக்�
இளங்�மரைனப் பற்றிச் ெசால்லிக் ெகாண்��ந்தாள் �ரமஞ்சரி. சிறி�
ேநரத்தில் ஓவியம் நிைறேவறிய�. இன்�ம் சில ��க்கமான
ேவைலப்பா�கள் ஓவியத்தில் எஞ்சியி�ந்தா�ம் ‘அவற்ைறச் ெசய்வதற்�
இளங்�மரன் உடனி�க்க ேவண்�யதில்ைல’ என்� மணிமார்பன் ெசால்லி
விட்டான்.

ஓவியம் ��ந்த�ம் வானவல்லி இளங்�மர�க்� �ன்னால் வந்�
நின்�ெகாண்�, “என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம்! என் சேகாதரி
�ரமஞ்சரிதான் உங்கைள அைழத்�க் ெகாண்� வந்தி�க்கிறாள் என்ப�
ெதரியாமல் அப்ப�க் ேகட்�விட்ேடன். நீங்கள் தவறாக எ�த்�க் ெகாள்ளக்
�டா�. �ன்ேப விவரம் ெதரிந்தி�ந்தால் அப்ப�க் ேகட்��க்க மாட்ேடன்”

என்� மன்னிப்�க் ேகட்டாள்.

இளங்�மரன் வானவல்லியின் �யில் ெமாழிக் �ரைலக் கா�
ெகா�த்�க் ேகட்காதவன் ேபால் ேவெறங்ேகா பார்த்�க் ெகாண்� நின்றான்.

“இேதா பா�ங்கள் ஐயா! படம் அற்�தமாக வாய்த்தி�க்கிற�” என்�
ஓவியம் வைரயப்ெபற்ற திைரச் சீைலைய உயரத் �க்கி நி�த்திக்
கா�மா� ெசய்தான் மணிமார்பன். இளங்�மரனிடமி�ந்� இதற்�ம் பதில்
இல்ைல.



�ரமஞ்சரிதான் வியந்� �றினான். “படத்திலி�ந்� அப்ப�ேய நீங்கள்
இறங்கி நடந்� வ�வ�ேபால் தத்�பமாக இ�க்கிற�. ஓவியைர எப்ப�ப்
பாராட்�வெதன்ேற ெதரியவில்ைல.”

“பாராட்� இ�க்கட்�ம்! அ� வாயிேல ெசால்லாகப் பிறந்� ெசவியிேல
ஒலியாக ம�வ� அதனால் வயி�ம் நிரம்பா�! வாழ்�ம் நிரம்பா�! ஓவியம்
நன்றாக இ�ந்தால் �� ெபாற் கழஞ்�க்�ப் பதில் �ற்ைறம்ப� ெபாற்
கழஞ்சாகக் ெகா�த்� மகி�ங்கள்” என்� அ�வைர ேபசாமலி�ந்த
இளங்�மரன் அவ�க்�த் �ணிவாக ம�ெமாழி �றினான்.

“ெகா�த்� மகிழ்வைதப் பற்றி எங்க�க்�ப் ெப�ைம தான்! ஆனால்
அன்ேபா�ம், மதிப்ேபா�ம் ெகா�ப்பைத வாங்கி மகிழ்கிற �பாவம் சில�க்�
இல்லாமற் ேபாய் வி�கிறேத! அதற்� என்ன ெசய்வ�?”

�தல் நாள் கடற்கைர நிகழ்ச்சிையக் �றிப்பாகக் �றிக் �த்திக்
காட்�வ�ேபால் இளங்�மரைனச் ெசாற்களால் மடக்கினாள் �ரமஞ்சரி.
இந்த வார்த்ைதகைளக் ��ம்ேபா� தன் க�த்தில் அணிந்தி�ந்த மணி
மாைலையத் ெதாட்� விைளயா�ய� அவள் வலக்கரம். சேகாதரியின்
சா�ரியமான ேபச்ைசக் ேகட்� வானவல்லி �ன்னைக �ரிந்தாள்.

இளங்�மரன் அங்கி�ந்� �றப்படச் சித்தமானான். “தம்பி! ஓவியத்ைத
��த்�க் ெகா�த்�விட்� உனக்�ச் ேசரேவண்�ய ெபாற்கழஞ்�கைள
வாங்கிக் ெகாண்� ேபாய்ச் ேசர். நான் வ�கிேறன். வாய்ப்பி�ந்தால்
ம�ப��ம் எங்காவ� சந்திக்கலாம்” என்� மணிமார்பனிடம் �றிவிட்�
அவன் ெதரிவித்த வணக்கங்கைள�ம் நன்றிகைள�ம் ஏற்�க் ெகாண்�
இளங்�மரன் �றப்பட்ட ேபா�-

“இ� இந்திர விழாக் காலம்! இந்த மாளிைகக்� வந்தவர்கைள
வி�ந்�ண்ணச் ெசய்யாமல் அ�ப்�ம் வழக்கமில்ைல. மாளிைகக்�ள் வந்�
உண� ��த்�க் ெகாண்� ேபாகலாம்” என்� �ரமஞ்�ரி�ம் வானவல்லி�ம்
ேசர்ந்� அவைன வற்��த்தினார்கள்.

“நான்தான் �தலிேலேய ெசால்லிவிட்ேடேன! இந்த மாளிைகக்�
வி�ந்தினனாக நான் வரவில்ைல. ஓர் ஏைழ ஓவிய�க்� உதவ
ேநர்ந்ததற்காகேவ வந்ேதன்” என்� �றி அைத ம�த்�விட்�, இளங்�மரன்
மாளிைகயின் பிரதான வாயிைல ேநாக்கி நடக்க �ற்பட்டேபா�, “தம்பி! நீ
இப்ப�க் கண்�ப்பாக ம�த்�ச் ெசால்லக் �டாதப்பா; இ�ந்� ஒ�ேவைள
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உண்� விட்�த்தான் ேபாக ேவண்�ம்!” என்� பின்�றமி�ந்� இன்ெனா�
�திர்ந்த ஆண்�ரல். மி�க்காக ஒலித்த�.

அந்தக் �ரைலக் ேகட்ட�ம் இளங்�மரன் உள்பட எல்ேலா�ேம
வியப்ேபா� தி�ம்பிப் பார்த்தார்கள். அவர்கள் ஓவியம் வைரந்த இடத்திற்�ப்
பின் பக்கத்� மரங்களின் அடர்த்தியிலி�ந்� உயர்ந்த ேதாற்ற�ம் ப�த்த
உட�ம் வல� காைலச் சாய்த்�ச் சாய்த்� நடக்�ம் நைட�மாக ஒ�
�தியவர் வந்� ெகாண்��ந்தார். அவர் ைகயில் ஊன்�ேகால் ஒன்�ம்
நைடக்�த் �ைணயாக இ�ந்த�.

“அப்பா! நீங்கள் எப்ேபா� இங்ேக வந்தீர்கள்? எங்க�க்�த் ெதரியேவ
ெதரியாேத” என்� அவைரக் கண்ட�ம் �ரமஞ்சரி�ம் வானவல்லி�ம் எதிர்
ெகாண்� ெசன்றதிலி�ந்� அவர்தான் அந்தப் ெப�மாளிைகயின்
உரிைமயாளரான எட்�ப் பட்டம் ெபற்ற ெசல்வர் என்ப� இளங்�மர�க்�
விளங்கிற்�.

அவர் எதிர்பாராத விதத்தில் எதிர்பாராத ேநரத்தில் அங்ேக
ேதான்றியதற்காகத் தன் திட்டத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண்�யதில்ைல
என்ற திடமான க�த்�டன் இளங்�மரன் ேம�ம் வாயிைல ேநாக்கி
நடக்கலானான். ஆனால் அவர் அவைனச் ெசல்லவிடவில்ைல.

“தம்பீ! இவ்வள� அவசரம் எதற்�, சற்ேற நின்� ேபாகலாமல்லவா?”

என்� �றிக் ெகாண்ேட அவன�கில் வந்�விட்டார் அவர், �ரமஞ்சரி
இளங்�மரனின் மற்ேபார் வீரத்ைதப் �கழ்ந்� ெசால்லி அவைனத் தன்
தந்ைதக்� அறி�கம் ெசய்தாள்.

“நாேன இந்தப் பிள்ைளைய �ன்� எங்ேகா பார்த்தி�க்கிறாற்ேபால்
நிைனவி�க்கிறதம்மா!” என்� தான் நடந்� ெகாண்��ந்த வழிையேய
மறிக்கிறாற்ேபால அவர் தனக்� �ன்னால் வந்� நின்றேபா� இளங்�மரனால்
ேமேல நடக்க ��யவில்ைல. நின்றான். அவைனத் தைலயிலி�ந்� கால் வைர
நன்றாக உற்�ப் பார்த்தார் �ரமஞ்சரியின் தந்ைத. அவைன எங்ேகா
பார்த்தாற்ேபால் நிைனவி�ப்பதாக அவர் �றினா�ம் அவைரத் தான்
எங்�ேம அதற்��ன் சந்தித்ததாக இளங்�மர�க்� நிைனவில்ைல.

அவ�ைடய பார்ைவ�ம் ேதாற்ற�ம் இளங்�மரைனத் தவிர ேவ�
சாதாரணமானவர்க�க்�ப் பய�ட்�யி�க்�ம்.



அவன் ேமல் இ�த்� வி�கிறாற்ேபால் அ�கில் நின்� உற்�ப் பார்த்�க்
ெகாண்��ந்த அவர் “க� நாவற்பழம் ேபால் உன் க�த்� வல� பக்கத்�ச்
சரிவில் எத்தைன அழகான மச்சம் இ�க்கிற� பார்த்தாயா? பிற்காலத்தில் நீ
மகா ேயாகக்காரனாக விளங்கப் ேபாகிறாய் தம்பீ! இ�ேபால் வல� �றத்தில்
இவ்வள� ெபரிய மச்சம் எல்லா�க்�ம் அைமவ� அரி�!” என்� வியந்�
�றியவாேர அவ�ைடய கண்கைள�ம் �கத்ைத�ம் �ர்ந்� ேநாக்கினார்.

இளங்�மரன் அவர் �றியைத�ம் பார்ப்பைத�ம் கவனித்�ம்
சலனமின்றி அைமதியாக நின்றான். ஆனால் அவர் சிரித்�க் ெகாண்ேட
அ�த்தாற்ேபால் ேகட்ட ேகள்வி அவ�ைடய சலனமின்ைமையக் கைலத்த�.

அவன் ஆச்சரியமைடந்தான்.

“தம்பி! அ�ட்ெசல்வ �னிவர் நலமாக இ�க்கிறார் அல்லவா?” என்�
இ�ந்தாற்ேபாலி�ந்� �ன்பின் ெதாடர்பின்றி அவர் ேகட்டேபா�
இளங்�மரன் திைகத்தான்.

‘�னிவைர இவ�க்� எப்ப�த் ெதரி�ம்? அப்ப�ேய எந்த வைகயிலாவ�
ெதரிந்தி�ந்தா�ம் என்ைனக் கண்ட�டேன அைத விசாரிக்காமலி�ந்�
விட்� இவ்வள� ேநரம் கழித்� நிதானமாக விசாரிப்ப� ஏன்?’ என்�
சிந்தித்�க் �ழம்பிய� அவன் மனம். �னிவைரப் பற்றி விசாரித்�விட்�
அவர் தன் �கத்ைத�ம் உற்�ப் பார்ப்பைத அவன் காணத் தவறவில்ைல.

“என்ன அப்ப�த் திைகக்கின்றாய் தம்பீ? என்�ைடய ��ைமக்�ள்
இந்தப் ெப�நகரில் எத்தைன கார்காலங்கைள�ம், ேவனிற்காலங்கைள�ம்
பார்த்தி�ப்ேபன் ெதரி�மா? மனிதர்கைளப் பார்த்தி�க்க�ம் பழகியி�க்க
�ம் ��யாமலா ேபாயி�க்�ம்?” என்� ேம�ம் ெசான்னார் அவர்.

பின்�ம் அவரிடம் ேபச்ைச வளர்க்க வி�ம்பாத இளங்�மரன், “�னிவர்
நலமாக இ�க்கிறார் ஐயா!” என்� �றிவிட்� ேமேல நடந்தான். என்ன
காரணேமா அவர் �கத்ைத ஏறிட்�ப் பார்க்கேவ வி�ப்பமாயில்ைல
அவ�க்�.

“தம்பி! இன்ைறக்�த்தான் உனக்� அவசரம். இன்ெனா� நாள்
ஓய்வாக இ�க்�ம்ேபா� இங்ேக வந்� ஒ�ேவைள உண்� ேபாகேவண்�ம்”
என்� அவர் �றியைத�ம், �ரமஞ்சரி�ம் வானவல்லி�ம் தன்ைனப் பின்
ெதாடர்ந்� வ�வைத�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் பிரதான வாயிைலக் கடந்�
அகலமான வீதியில் இறங்கி நடந்� ெசன்றான் இளங்�மரன்.



வீதியில் இறங்�ம்ேபா� “பல்லக்� வ�கிற�, ஏறிக் ெகாண்�
ேபாகலாம்” என்� �ரமஞ்சரி �விய �ர�க்காக�ம் அவன் நிற்கவில்ைல.

மிக�ம் ேவகமாக நடந்தான்.

மிகப் ெபரிய அந்த மாளிைகயிலி�ந்� விலகி வீதியில் ெவ�
ெதாைல� வந்த பின்�ம் தன்ைன யாேரா �ர்ந்� ேநாக்கியவாேற பின்
ெதாடர்வ�ேபால் இளங்�மர�க்� ஒ� பிரைம உண்டாயிற்�. பின்�றம்
யாேரா வந்� ெகாண்��ப்ப�ேபால் பிடரியி�ம் ஓ�ணர்� �� ��த்த�.

வீதி தி�ம்பிய�ம் தி�ப்பத்தில் நின்� ெகாண்� பின் பக்கம் பார்ைவையச்
ெச�த்தினான்!

அவன் சந்ேதகப்பட்ட� சரியாயி�ந்த�, கண்ெண�த்�ப் பார்ப்பதற்�
விகாரமான �கத்ைத�ைடய ஒற்ைறக் கண்ணன் ஒ�வன் தயங்கித்
தயங்கிப் பின்னால் வந்� ெகாண்��ந்தான். அந்த ஒற்ைறக் கண்ண�க்�ப்
பின்னால் ேதாழிப் ெபண் வசந்தமாைல�ம் ப�ங்கினாற் ேபால ெமல்ல வந்�
ெகாண்��ந்தாள். அவர்கள் தன்ைனத் ெதாட�கிறார்களா அல்ல�
தற்ெசயலாக வ�கிறார்களா என்பதைனத் ெதரிந்� ெகாள்வதற்காக
நின்�ம், வழி மாறிச் ெசன்�ம் ேசாதைன ெசய்தான். சந்ேதகமில்லாத
வைகயில் அவர்கள் அவைனேய ெதாடர்வ� ெதரிந்த�. அவன் நின்றால்
அவர்க�ம் நின்றார்கள்.

‘என்ன வந்தா�ம் வரட்�ம்! அ�த்� வ�கிற வீதித் தி�ப்பத்தில்
மைறந்� நின்� இந்த ஒற்ைறக்கண் மனிதைன வழி மடக்கி விசாரிக்க
ேவண்�ய�தான்’ என்ெறண்ணிக் ெகாண்டான் இளங்�மரன்.

அவ்வாேற ெசய்வதற்�ம் சித்தமானான்.

ஆனால் அவன் நிைனத்தப� ெசய்ய ��யவில்ைல! ஏெனன்றால் அந்த
வீதி தி�ம்�மிடத்தில், ஏற்ெகனேவ நாளங்கா�யிலி�ந்� தன்ைனத் ேத�
வந்� ெகாண்��ந்த கதக்கண்ணைன�ம், பிற நண்பர்கைள�ம் அவன்
சந்திக்�ம்ப� ேநர்ந்�விட்ட�.



இ� என்ன அந்தரங்கம்?

கலியி�ள் அகலக் காவிரியைணந்த மாெப�ம் நகர்க்�ப் ெபாலிகதிர் பரப்பிப்
பகல் ெசய்த கதிரவன் ெமல்ல ெமல்ல ெமல்ல ேமற்ேக மைறந்�
ெகாண்��ந்தான். விரிநீல மணித்திைரயில் விட்ெடறிந்த ஒளி மலர்கெளன
விண்மீன்கள், மின்னத் ெதாடங்கியி�ந்தன. திைச�கங்கள் பசந்� மங்கிய
நிறம் �சிக் ெகாள்ளலாயின. அகன்ற வான்ெவளியில் சந்திரன் அணிநிலா
விரித்தான். ெபா��ம் ப�வ�ம், காலம் கற்பிக்�ம், இயற்ைக ெயழில்க�ம்
எல்லா இடத்தி�ம் அழ� த�வனவாக இ�ப்பி�ம் �ம்�கார் நகைரச் சார்ந்�
வ�ம்ேபா� பன்மடங்� ேபரழ� த�வனவாக இ�ந்தன. இயற்ைக
நிகழ்ச்சிகள் தாம் நிக�ம் இடத்ைதப் ெபா�த்ேத அழ� ெப�கின்றன.

கதிரவன் உதயம் கடற்கைரயிற் ேபரழ�, ெதன்றல் ேசாைலகளின் ந�ேவ
வீ�ம்ேபா� ேபரழ�, அ�வி மைல �க�களில் இலங்�ம்ேபா� ேபரழ�-

என்� சார்ந்த இடம், �ழ்நிைல ஆகியவற்றால் அழ� ேபரழகாவ� ேபால்
தன்ைனச் சார்ந்� நிக�ம் யாவற்ைற�ம் ேபரழகாக்கிக் காட்�ம் ெப�ம்
ேபரழைக �தலீடாகக் ெகாண்ட� �ம்�கார் நகரம்.

வளம் மலிந்த அந்நகரத்தில் காைல�ம் அழ�, மாைல�ம் அழ�,

நண்பக�ம் அழ�, இர�ம் அழ�தான், ேநரத்�க்� ேநரம் விதம் விதமாக
அலங்கரித்�க் ெகாண்� நிற்�ம் வனப்�ம், வசதிக�ம் உள்ள அழகிேபால்
ஒவ்ெவா� ெபா��ம், ப�வ�ம், ஒவ்ேவார் அழ� ேதான்றித் �லங்�ம் அரச
கம்பீர வாழ்�ள்ள நகரமாயி�ந்த� அ�. நகரின் எல்லாப் ப�திக�க்�ம்
அழைகச் �மந்� ெகாண்� வந்த அந்திமாைல ேநரம் பட்�னப் பாக்கத்தில்
அழ�க்ேக அழ� ெசய்வ� ேபாலப் பரவிற்�. மாளிைகயின் �ன் �றங்களில்
ப�ைமயழ�க்காகப் படர விட்��ந்த �ல்ைல�ம், மல்லிைக�ம் அ�ம்�
ெநகிழ்ந்� மணம் பரப்ப, அந்த மணம் அந்த ேநரத்தில் வீசிக் ெகாண்��ந்த
ெமல்லிளந் ெதன்றலிற் கலந்� பரவிய�. அந்தி மாைலக்காக இல்லங்களின்
�ன்பக்கத்� மாடப் பிைறகளில் மங்கல விளக்ேகற்றி ைவக்�ம் ெபண்களின்
வைளெயாலி�ம், சிரிப்ெபாலி�ம், கிண்கிணிச் சிலம் ெபாலி�ம்
வீதிெயல்லாம் நிைறந்� ஒலித்தன. �கேம ஒ� மங்கல விளக்காய் அதில்



�த்�நைக �டர்விரிக்க ��வல் நிக�ம்ேபா� விழிகளில் நளினம்
ஒளிபரப்பத் தீபம் ஏற்றி ைவக்�ம் ெபண்கேள தீபங்கைளப்ேபால் வீதிகளில்
ேதான்றினர். வீதிகளிலி�ந்த யாழிைச�ம், �ழலிைச�ம், மத்தளம்—
�ரசங்களின் ஒலி�ம், பல்ேவ� ேகாவில்களின் மணிேயாைச�ம், மைற
�ழக்க�ம், பண்ணிைச த�ம்�ம் பாடல்க�ம் கலந்ெத�ந்� ஒலிக்காவியம்
பைடத்தன.

இந்த அற்�தமான ேநரத்தில் �ரமஞ்சரி�ம் அவ�ைடய சேகாதரி
வானவல்லி�ம், ேவ� பணிப்ெபண்க�ம், தங்கள் ெப�மாளிைகயின்
ஏழாவ� மாடத்�க்� ேமேல நிலா �ற்றத்தில் அமர்ந்தி�ந்தார்கள். மிக�ம்
உயரமான அந்த நிலா �ற்றத்திலி�ந்� நான்� காவதச் �ற்றள�க்�ப்
[^�ம்�கார் நகரின் �ற்�ப்பரப்� நான்� காவதம் எனச் சிலப்பதிகாரம்
��கிற�. �மார் �ப்ப� ச�ரைமல் பரப்� என்� சதாசிவ பண்டாரத்தார்
ஆராய்ந்� �றி�ள்ளார்.] பரந்தி�ந்த �ம்�கார் நகரத்தின் எல்லாப்
ப�திக�ம் நன்றாகத் ெதரிந்தன. ஒளிெவள்ளம் பாய்ச்சினாற் ேபால் இந்திர
விழா�க்கான தீபாலங்காரங்கள் நகரத்ைதச் �டர்மயமாக்கியி�ந்தன.

நாளங்கா�க்�ம் அப்பால் கிழக்ேக ம��ர்ப் பாக்கம் ��கிற இடத்தில் நீல
ெந�ங்கடல் அைல பாய்ந்� ெகாண்��ந்த�. �ைற�கத்தி�ம், காவிரியின்
சங்கம வாயிலி�ம் ெபரிய கப்பல்களில் ைவத்தி�ந்த விளக்�கள் பல
நிறத்தினவாய்ப் பல விதத்தினவாய் நீர்ப்பரப்பில் ஒளிக் ேகாலம் காட்�க்
ெகாண்��ந்தன. ேமற்கிலி�ந்� கிழக்� �கமாகப் பாய்ந்� கடேலா�
கலக்�ம் காவிரி ேபெராளிக்ேகா� ேபால் நீண்� ெதரிந்த�. காவிரி வாயில்
சங்கம �கத்தில் கலங்கைர விளக்கத்�த் தீ ெசந்நாக்�கைள விரித்�
எரித்� ெகாண்��ந்த�. தன் மாளிைக நிலா�ற்றத்திலி�ந்� காவிரிப்�ம்
பட்�னத்தின் அந்தி மாைலக் காட்சி வனப்ைப எத்�ைணேயா �ைற கண்�
வியந்தி�க்கிறாள் �ரமஞ்சரி. ஆனால் இன்� மாைலயில் கா�ம்ேபா�
அந்தக் காட்சி வனப்பில் �திதாக வியப்ைப�ம், அழைக�ம் உண�ம் ஏேதா
ஓர் உற்சாக உணர்� அவள் உள்ளத்�ள்ேள ����த்த�. பிணி�ற்�க்
கிடந்தவர்க�க்�ப் பிறந்தநாள் வந்த� ேபால் அந்த உற்சாக உணர்ைவ
��ைமயாக அ�பவிக்க ��யாத மனக்�ைற�ம் சிறி� இ�ந்த�
அவ�க்�. இளங்�மரைன நிைனக்�ம்ேபா� அவள் மனம் களிப்பைடந்�
�ள்ளிய�. அவ�ைடய திமிைர�ம், அவன் தன்னிடம் நடந்� ெகாண்ட
விதத்ைத�ம், நிைனத்�ப் பார்த்தால் அவள் மனம் வா�த் �வண்ட�.

�ரமஞ்சரியின் சேகாதரி வானவல்லிக்� ‘வங்கியம்’ எனப்ப�ம்
�ல்லாங்�ழல் வாசிப்பதில் இைணயற்ற திறைம உண்�. அப்ேபா�ம் அவள்



அைத வாசித்�க் ெகாண்�தான் இ�ந்தாள். அந்த மாளிைகையச் ேசர்ந்த
மற்ேறார் இைசயணங்� மகர யாழிேல இன்னிைச எ�ப்பிக்
ெகாண்��ந்தாள். ேவெறா�த்தி மத்தளம் வாசித்தாள். நிலா �ற்றத்தில்
தன்ன�ேக பரவிப் பாய்ந்� ெகாண்��ந்த இந்த இைச ெவள்ளத்தில்
�ழ்காமல் இளங்�மரைனப் பற்றிய நிைன� ெவள்ளத்தில் �ழ்கியி�ந்தாள்
�ரமஞ்சரி. தந்தத்தில் இைழத்� �த்�ப் பதித்த சித்திரக் கட்�லில்
இரத்தினக் கம்பள விரிப்பின் ேமல் அமர்ந்� இைச அரங்� நிகழ்த்திக்
ெகாண்��ந்தவர்கள், �ரமஞ்சரி தங்கள் இன்னிைசயில் ஆழ்ந்� �ழ்கி
அ�பவித்�க் ெகாண்�தான் எதிேர அமர்ந்தி�க்கிறாெளன நிைனத்�க்
ெகாண்��ந்தார்கள். ஆனால் �ரமஞ்சரியின் இதயத்ைத யாழாக்கி அதன்
ெமல்லிய உணர்� நரம்�களில் இளங்�மரன் என்�ம் எழில் நிைன�
வாசிக்கப்பட்�க் ெகாண்��ந்தைத அவர்கள் அறியவில்ைல. ‘ெவள்ளி
ெவண்�டத்�ப் பால் ெசாரிவ� ேபால்’ தண்மதிக் கதிர் பர�ம் நிலா
�ற்றத்தில், உடைல வ��ச் ெசல்�ம் இதமான காற்�ம் வீ�ம் நிைலயில்
�ரமஞ்சரி நிைனக்கலானாள்.

‘இந்திரவிழாக் காலத்தில் இந்த மாளிைகக்� வந்தவர்கைள
வி�ந்�ண்ணச் ெசய்யாமல் அ�ப்�ம் வழக்கமில்ைல. மாளிைகக்� வந்�
உணைவ ��த்�க் ெகாண்� ேபாகலாம் என்� எவ்வள� அன்ேபா�ம்,
ஆர்வத்ேதா�ம் அவைர அைழத்ேதன்! ‘நான் இந்த மாளிைகக்� வி�ந்�
உண்ண வரவில்ைல’ என்� சிறி�ம் தயங்காமல் �கத்தில் அைறந்தாற்ேபால்
பதில் �றிவிட்டாேர, அ�தான் ேபாகட்�ம்! தந்ைதயார் ஏன் அப்ப�
மரங்களின் மைறவில் ஒளிந்தாற்ேபால் நின்� அவைர�ம் எங்கைள�ம்
கவனித்தார்? தி�ெரன்� மைறவிலி�ந்� ெவளிப்பட்�, ‘இந்தப் பிள்ைளைய
நான் இதற்� �ன்� எங்ேகா பார்த்தாற்ேபால் நிைனவி�க்கிறதம்மா’ என்�
�றி எங்கைள�ம் அவைர�ம் திைகப்பைடயச் ெசய்த�மல்லாமல் அவர�கில்
ெசன்� அநாகரிகமாக அவைர உற்� உற்�ப் பார்த்தாேர தந்ைதயார்? அதன்
ேநாக்கெமன்ன? எவ்வளேவா உலகியலறி�ம், நாகரிக�ம் ெதரிந்த
தந்ைதயார் இன்� ேதாட்டத்தில் ஏன் அப்ப� நடந்� ெகாண்டார்?
தந்ைதயாரின் எதிர்பாராத வ�ைக�ம், ேபச்�ம், உற்�ப் பார்த்த பார்ைவ�ம்
அவ�க்� அநாகரிகமாகத்தான் ேதான்றியி�க்�ம். இல்லாவிட்டால், நடந்�
ேபாகாதீர்கள். பல்லக்� வ�கிற�. அதில் ஏறிக்ெகாண்� ேபாகலாம் என்�
நான் �விய ேபா� தி�ம்பி�ம் பார்க்காமல் அலட்சியமாக வீதியில் இறங்கி
நடந்தி�ப்பாரா அவர்? நல்ல ேவைள! நான் அப்ேபா� காட்�ய �றிப்ைபப்
�ரிந்� ெகாண்� என் பக்கத்தில் நின்ற வசந்தமாைல அவைரப் பின்
ெதாடர்ந்� ெசன்றி�க்கிறாள். என்�ைடய ேதாழிகளிேலேய வசந்த



மாைலக்�த்தான் �றிப்பறி�ம் திறன் அதிகம். பின் ெதாடர்ந்� ேபாய்
அவைரப் பற்றிய விவரங்கைள�ம், அவர் வசிக்�ம் இடத்ைத�ம் நன்றாகத்
ெதரிந்� ெகாண்� தான் தி�ம்பி வ�வாள் அவள்! வசந்தமாைல விைரவில்
தி�ம்பி வந்� அவைரப் பற்றிய எல்லா விவரங்கைள�ம் �றிவிட மாட்டாளா
என்� ஆவேலா� எதிர்பார்த்�க் ெகாண்��ந்தாள் �ரமஞ்சரி, ‘ஒ�ேவைள
தனக்�த் ெதரியாமேல வசந்தமாைல இதற்�ள் தி�ம்பி வந்தி�ப்பாேளா?’

என்� �ரமஞ்சரிக்� ஐயம் ஏற்பட்ட�. நிலா �ற்றத்திலி�ந்� கீேழ இறங்கிப்
ேபாய்ப் பார்த்� விட்� வரலாெமன்றால் �ல்லாங்�ழல் வாசித்�க்
ெகாண்��க்�ம் வானவல்லி�ம், மற்றவர்க�ம் தான் இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்�
ந�வில் எ�ந்� ேபாவைதத் தவறாகப் �ரிந்� ெகாண்� வ�ந்தலாகாேத
என்� தயங்கினாள் �ரமஞ்சரி.

சிறி� ேநரத்தில் நிலா�ற்றத்� இைசயரங்� தானாகேவ �ற்�ப்
ெபற்ற�. வானவல்லி�ம் மற்றப் ெபண்க�ம் ேவ� ேபச்�க்கைளப் ேபசத்
ெதாடங்கினார்கள். தான் நிலா �ற்றத்திலி�ந்� கீேழ இறங்கிப் ேபாய்
‘வசந்தமாைல வந்தி�க்கிறாளா?’ என்� பார்த்� விட்�த் தி�ம்�வதற்�
இ�தான் ஏற்ற ேநரம் என்� தீர்மானம் ெசய்� ெகாண்டவளாய் எ�ந்தாள்
�ரமஞ்சரி.

“வானவல்லி! நீ இவர்கேளா� சிறி� ேநரம் ேபசிக் ெகாண்��. நான்
கீேழ ேபாய் வசந்தமாைல வந்தி�க்கிறாளா என்� பார்த்�விட்� வ�கிேறன்”

எனக் �றி விட்� அவள் �றப்பட்ட ேபா� வானவல்லி அவைளத்
த�க்கவில்ைல. நிலா �ற்றத்திலி�ந்� கீழ்ப்ப�திக்�ச் ெசல்�ம் ப�களில்
ேவகமாக இறங்கினாள் �ரமஞ்சரி.

சம நிலத்திலி�ந்� ஓங்கி நின்ற அந்த ஏழ�க்� மாளிைக அரண்மைன
ேபான்ற ஒேர கட்�டமாக உயர்ந்� ேதான்றினா�ம் ஏ� மாடங்க�ம் ஏ� தனி
மாளிைககள் ேபால் வசதிகள் நிைறந்தைவ. ேநாக்�மிடெமல்லாம்
சித்திரங்கள், �க�மிடெமல்லாம் ந�மணங்கள், அமர வி�ம்�மிடெமல்லாம்
பட்�விரித்த மஞ்சங்கள். பஞ்சைணகள், பாங்கான இ�க்ைககள், எல்லாம்
எல்லா இடங்களி�ம் ெபா�ந்திய ெப�மாளிைக அ�. அந்தி ேநரங்கழிந்�
இர� ெதாடங்கிவிட்டதாக வண்ண வண்ண விளக்�கள் ேவ�
மாளிைகைய ஒளிமயமாக்கியி�ந்தன. எ�நிைல மாடங்களில் கீழி�ந்�
�ன்றாவதாக அைமந்த மாட�ம் அைதச் சார்ந்த அைறக�ம் �ரமஞ்சரியின்
பழக்கத்�க்ெகன அவள் தந்ைதயாரால் விடப்பட்��ந்தன. ‘இளங்�மரைனப்
பின்ெதாடர்ந்� ெசன்றி�ந்த வசந்த மாைல தி�ம்பி வந்தி�ந்தால் இந்த



�ன்றாவ� மாடத்�க்�ள்தான் எங்ேகயாவ� இ�ப்பாள்’ என்ப�
�ரமஞ்சரிக்�த் ெதரி�ம். அன்� பிற்பகலில் ஓவியனிடம் வைரந்� வாங்கிய
இளங்�மரனின் ஓவியத்ைத இந்த �ன்றாவ� மாடத்�க்�ள்
அைமந்தி�ந்த சித்திரசாைலயில் தான் �ரமஞ்சரி ைவத்தி�ந்தாள்.

காவிரிப்�ம்பட்�னத்தில் இ�ந்த சிறந்த ஓவியர்களிடமி�ந்�ம், இந்திர
விழாக் காலங்களில் பல ேதசங்களிலி�ந்�ம் வைக வைகயான அ�ர்வ
ஓவியங்கைளெயல்லாம் வாங்கித் தன� சித்திர சாைலயில் ேசர்த்�
ைவத்தி�ந்தாள் �ரமஞ்சரி. அவ�ைடய சித்திரச்சாைலைய ஒ��ைற
�ற்றிப் பார்த்தால் ேபா�ம் ஓவியங்களில் அவ�க்� இ�க்�ம் ஆர்வத்ைதப்
�ரிந்� ெகாண்�விடலாம்.

‘ேதாழி வசந்தமாைல இன்�ம் வந்� ேசர்ந்தி�க்கவில்ைலயானால்
நம� சித்திரசாைலயில் ேபாய் அவ�ைடய ஓவியத்தின் அழைக ஆர்வம்
தீரக் கண்� ெகாண்ேட சிறி� ேநரத்ைதக் கழிக்கலாம்’ என்ற
எண்ணத்ேதா� �ன்றாவ� மாடத்�க்�ள் �ைழந்தாள் �ரமஞ்சரி.
தனக்�ச் ெசாந்தமான அந்த �ன்றாவ� அ�க்� மாளிைகைய மிக
அலங்காரமாக ைவத்�க் ெகாண்��ந்தாள் அவள். மாளிைகயின் �ன்
�டத்தில் யா�ம் இல்லாததால் வசந்தமாைல இன்�ம் வந்� ேசரவில்ைல
என்பைத அவள் �ரிந்� ெகாண்டாள். �ன் �டத்ைத அ�த்� அவ�ைடய
இைசக் க�விகள் வரிைசயாக அ�க்கி ைவக்கப்பட்��க்�ம்
கீதமண்டப�ம் அைதய�த்� நாட்�யமா�ம் காலத்தில் பயன்ப�த்�ம்
நி�த்திய மண்டப�ம் அணிமணிகள் உைடகள் �ைனந்� ெகாள்�ம்
தனியான அலங்கார மண்டப�ம், இ�தியாகச் சித்திரச்சாைல�ம்
அைமந்தி�ந்தன. இவ்வள� இடங்கைள�ம் கடந்� ெசல்ல ேவண்�ய
இ�திப் ப�தியாக அைமந்தி�ந்த காரணத்தால் �ரமஞ்சரிேயா, அவள்
ேதாழிேயா உடன் அைழத்�ச் ெசன்றாலன்றி அவ�ைடய
சித்திரச்சாைலக்�ள் பிறர் �ைழவ� வழக்கமில்ைல. ‘வசந்தமாைல தி�ம்பி
வ�கிறவைர சித்திரச்சாைலயில் ெபா�ைதக் கழிக்கலாம்’ என்ற
நிைனப்�டன் தனிைம தந்த உல்லாசத்தில் ஒ� பாடைல ெமல்ல இைசத்�க்
ெகாண்ேட கீத மண்டபத்ைதக் கடந்� சித்திரச் சாைலக்�ச் ெசல்வதற்காக
ேமேல நடந்தாள் �ரமஞ்சரி.

இதழ்களில் ெமல்லிைச இைழந்� ஒலிக்க நடந்� ெசன்றவள் அலங்கார
மண்டபம் ��ந்� சித்திரச்சாைலக்�ள் இறங்�ம் ப� அ�கிேலேய திைகத்�
நிற்க ேவண்�ய நிைல ஏற்பட்ட�. நாவிலி�ந்� எ�ந்த ெமல்லிைச நின்ற�.

அவள் �கத்தில் வியப்�ம் பய�ம் நிைறந்தன. காரணம்?



சித்திரச்சாைலக்�ள்ளி�ந்� ெம�வாக�ம் மர்மமாக�ம் ேபசிக்
ெகாள்�கிற ஆடவர் ேபச்�க் �ரல் அவள் ெசவிகைள எட்�ய�. ‘நான்
ேபணிப் பா�காத்� வ�ம் என்�ைடய சித்திரச்சாைலயில் ெசால்லி அ�மதி
ெபறாமல் என் தந்ைதயார் �ட் �ைழய மாட்டாேர? இப்ப� நான் இல்லாத
ேவைளயில் �ணிந்� இங்ேக �ைழந்தி�க்�ம் இவர்கள்
யாராயி�க்கலாம்?’ என்ற பயம் கலந்த சந்ேதகத்�டன் ஓைசப்படாமல்
சித்திரச் சாைலக்�ள் இறங்�ம் இரண்டாவ� ப�யில் காைல ைவத்�
ெமல்லத் தைலைய நீட்� எட்�ப் பார்த்தாள் அவள்.

அப்ப�ப் பார்த்தபின் �ரமஞ்சரியின் வியப்� இன்�ம் அதிகமாயிற்�.

‘தன்�ைடய அ�மதியின்றி அவ�ம் �ைழய மாட்டாேர’ என்� சற்��ன்
யாைரப் பற்றி அவள் ெப�ைமயாக நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தாேளா,
அவேரதான் அங்ேக இளங்�மரனின் ஓவியத்�க்� �ன் நின்�
ெகாண்��ந்தார்! ஆம்! அவ�ைடய தந்ைதயார்தாம் நின்�
ெகாண்��ந்தார். பிற்பகலில் இளங்�மரன் ெசன்ற சிறி� ேநரத்தில் ��
ெபாற் கழஞ்�கைளப் ெபற்�க் ெகாண்� ேபாயி�ந்த ஓவியன் மணிமார்ப�ம்
தன் தந்ைதக்� அ�கில் இப்ேபா� சித்திரச்சாைலக்�ள் நிற்பைதக்
கண்டாள் �ரமஞ்சரி. தம் ைக ஊன்�ேகாலால் இளங்�மர�ைடய
ஓவியத்ைதச் �ட்�க் காட்� ‘ஏேதா ெசய்�மா�’ எதிேர பயந்� ந�ங்கி
நிற்�ம் ஓவியைனத் தன் தந்ைத மிரட்�வைத�ம் ப�யில் நின்�
ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரி கண்டாள். ‘ெபாற் கழஞ்�கைள வாங்கிக்
ெகாண்� ஓவியன் ேபாய் விட்டதாக நான் நிைனத்�க் ெகாண்��ந்த�
தான் தவ�. தந்ைதயார் ஏேதா ஓர் அந்தரங்க ேநாக்கத்�க்காக ஓவியைனத்
த�த்�த் தங்க ைவத்தி�க்க ேவண்�ெமன்�’ அவ�ைடய உள்�ணர்�
அவ�க்�க் �றிய�. ஆனால் அ� என்ன அந்தரங்கம் என்பைத மட்�ம்
அப்ேபா� அவளால் விளங்கிக்ெகாள்ள ��யவில்ைல. சித்திரச் சாைலயில்
ேம�ம் என்ெனன்ன நிகழ்கின்றன என்பைத மைறந்தி�ந்�
கவனிக்கலானாள் �ரமஞ்சரி.



ெசல்வ �னிவர் தவச்சாைல
‘அ�ட்ெசல்வ �னிவைரக் காணவில்ைல’ என்பதால் ஏற்பட்ட திைகப்�ம்
மைலப்�ம் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் மனத்தில் கலக்கத்ைத
உண்டாக்கியி�ந்தன. அந்தக் கலக்கத்தினால்தான் ேபா�ம்ேபா�
இளங்�மரைனத் �ைணக்� அைழத்�க் ெகாண்� ேபாயி�ந்த தன் மகள்
�ல்ைல தி�ம்பி நாளங்கா�யிலி�ந்� எவர் �ைண�மின்றித் தனிேய
வந்தைதக்�ட அவர் கவனித்�க் ேகாபம் ெகாள்ளவில்ைல. இல்லாவிட்டால்
அவைளத் தனிேய அ�ப்பி விட்� எங்ேகா ேபானதற்காக இளங்�மரைனப்
பற்றி வாய் ஓய்வைட�ம் வைர வைசபா�த் தீர்த்தி�ப்பார் அவர்.

நாளங்கா�யிலி�ந்� �ல்ைல தி�ம்பி வந்� வீட்�ப் ப� ஏறியேபா�
அவ�ைடய சிந்தைனயாற்றல் ���ம் ‘�னிவர் எதற்காக என்னிடம்
ெசால்லிக் ெகாள்ளாமல் தி�ெரன்� இங்கி�ந்� கிளம்பிப் ேபானார்?
அ��ம் ஏேதா சிைறப்ப�த்தப்பட்��ந்தவன் தப்பி ஓ�ப் ேபாகிற�ேபால்
பின்�றத்� வழியாகத் தப்பிப் ேபாக ேவண்�ய அவசியெமன்ன?’ என்�ம்
வினாக்க�க்� விைட காண்பதில் ஈ�பட்��ந்த�.

அ�ட்ெசல்வ �னிவர் தம் இல்லத்திலி�ந்� ெவளிேயறிச் ெசன்றதற்�க்
காரணத்ைத அவரால் உ�தியாகத் தீர்மானம் ெசய்ய ��யவில்ைலேய தவிர
‘இன்ன காரணமாகத்தான் இ�க்கலாம்’ என்� ஒ�வா� அ�மானம் ெசய்�
ெகாள்ள ��ந்த�. இளங்�மர�ைடய பிறப்� வளர்ப்ைபப் பற்றி ஏதாவ�
�ண்�க் ேகட்க ஆரம்பித்தாேல அவர் பயப்ப�கிறார். அதில் ஏேதா ஒ�
ெபரிய மர்ம�ம், இரகசிய�ம் இ�க்�ம்ேபால் ேதான்�கிற�. இன்ைறக்�
நான் அவரிடம் இளங்�மரைனப் பற்றிய ேபச்ைசத் ெதாடங்கியிராவிட்டால்,

இப்ப� ேநர்ந்தி�க்கா�. அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்ட�ம் அவர் �கம்தான்
எப்ப�, மாறிற்�! ‘சில நிகழ்ச்சிகைள இதயத்�க்�ள்ேளேய இரண்டாம்
�ைறயாக நிைனத்�ப் பார்ப்பதற்�க்�ட அச்சமாக இ�க்கிறேத, ெவளிேய
எப்ப� வாய்விட்�க் �ற���ம்?’ என்� பதில் ��ம் ேபா� �னிவரின்
�ரலில்தான் எவ்வள� பீதி? எவ்வள� ந�க்கம்?’ என்� நிகழ்ந்தவற்ைறக்



ேகாைவயாக மீண்�ம் சிந்தித்�ப் பார்த்தார் வளநா�ைடயார்.
இளங்�மரைனப் பற்றி �னிவரிடம் விசாரிக்க ேநர்ந்த ேபாெதல்லாம்
பல�ைறகள் இ� ேபான்ற அ�பவங்கைளேய அைடத்தி�க்கிறார் அவர்.

“இப்ப�ேய �னிவைரக் காணவில்ைல என்� ேபசாமல் உட்கார்ந்�
ெகாண்��ந்தால் என்ன ெசய்வ� அப்பா? ேத�வதற்� ஏதாவ� ஏற்பா�
ெசய்ய ேவண்டாமா? இன்�ம் சிறி� ேநரத்தில் அண்ண�ம் �னிவ�ைடய
வளர்ப்�ப் பிள்ைளயாகிய அவ�ம் இங்ேக வந்�வி�வார்கேள? அவர்க�க்�
என்ன பதில் ெசால்வ�?” என்� �ல்ைல ேகள்வி ேகட்ட ேபா�தான்
வளநா�ைடயா�க்�ம் ஏதாவ� �யற்சி ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற உணர்�
வந்த�.

�னிவைரப் பற்றி �ல்ைல தன் மனத்�க்� மட்�ம் ெதரிந்த உண்ைம
ஒன்ைறத் தந்ைதயிடம் ெசால்ல வி�ம்பவில்ைல. அ�ேபாலேவ தனிைமயில்
�னிவரிடம் தாம் ேகட்ட ேகள்விகைளப் பற்றி�ம் �னிவர் அங்கி�ந்�
கிளம்பிச் ெசல்ல அந்தக் ேகள்விக�ம் ஓரள� காரணமாயி�க்கலாம்
என்பைதப் பற்றி�ம்— தந்ைத மகளிடம் ெசால்லவில்ைல. �தல் நாள்
நள்ளிரவில் �னிவ�க்�ம் இளங்�மர�க்�ம் நிகழ்ந்த உ�க்கமான
உைரயாடைல�ம், அந்த உைரயாடலின்ேபா� �னிவர் �யரம் தாங்காமல்
அ�தைத�ம் அறிந்தி�ந்த �ல்ைல தன் தந்ைதயாரிடம் அவற்ைறக்
�றியி�ப்பாளாயின் அவ�க்� அவற்ைறக் ெகாண்� �னிவர்ேமல் இன்�ம்
சில சந்ேதகங்கள் ெகாள்ள இடம் கிைடத்தி�க்�ம். அேத ேபால் �னிவரிடம்
தாம் தனிைமயில் ேபசிய ேபச்�க்கைள வளநா�ைடயார் தம் மகளிடம்
�றியி�ந்தால் அவ�க்� �னிவர் ஏன் ஓ�ப்ேபானார் என்ற சந்ேதகம் தீர்ந்�
ேபாயி�க்�ம். இரண்� காரியங்க�ேம அப்ப� நிகழாததனால்
சந்ேதகங்க�ம் �ழப்பங்க�ம் இன்�ம் அதிகமாயின.

“நா�ம் �ைணக்� வ�கிேறன், அப்பா! �றப்ப�ங்கள். �னிவைரத்
ேத�ப் பார்க்கலாம்” என்� உடன் �றப்படத் ெதாடங்கிய �ல்ைலைய
வரேவண்டாெமன ம�த்�விட்டார் அவர்.

“நீ ேவண்டாம் �ல்ைல! நாேன ம�ப��ம் ேபாய் நன்றாகத் ேத�விட்�
வ�கிேறன். நம் வீட்�ப் பின்�றம் ஆரம்பமாகிற ெந�மரச் ேசாைல சம்பாபதி
வனம், சக்கரவாளக் ேகாட்டம் ஆகிய இடங்கள் வைர ெந�ந் ெதாைல�
இைடெவளியின்றிப் பரந்� கிடக்கிறேத; இதில் எங்ேகெயன்� �றிப்பிட்�
அவைரத் ேத�வ�?” என்� �றிக்ெகாண்ேட திண்ைணயில்



அ�க்கியி�ந்த ேவல்களில் ஒன்ைற உ�வினார் வளநா�ைடயார். அந்த
ேவைல ஊன்�ந் �ைணயாகக் ெகாண்� வீட்�ன் பின் பக்கத்�த் ேதாட்ட
வழியாக அவர் �றப்பட்டேபா� பிற்பகல் ேநரம் �திரத் ெதாடங்கியி�ந்த�.

��ந்தவைர எல்லா இடங்களி�ம் ேத�விட்� இ�தியாகச் சக்கரவாளக்
ேகாட்டத்தி�ள்ள அ�ட்ெசல்வ �னிவரின் தவச்சாைலக்�ம் ேபாய்ப்
பார்த்�விடலாம் என்ப� கிழவர் வீரேசாழிய வளநா�ைடயாரின் எண்ணமாக
இ�ந்த�. இளைமயி�ம், ந�த்தர வயதி�ம் காவல் வீரனாக�ம்;
காவற்பைடத் தைலவனாக�ம் அந்தப் ெப�வனத்தின் ஒவ்ெவா�
ப�தியி�ம் ேவ�ம் ைக�மாகச் �ற்றிய நிைன� வந்த� அவ�க்�.

அப்ேபா� �ற்றியதற்�ம், இப்ேபா� �ற்�வதற்�ம் இைடயில்தான் எத்�ைண
ேவ�பா�கள்! வீர�ம், மி�க்�ம், வலிைம�ம் ெகாண்� �ற்றிய அந்தக்
காலம் எங்ேக, தளர்ந்த உடேலா� ேவைல ஊன்றிக் ெகாண்� நடக்�ம்
இந்தக் காலம் எங்ேக? �ல்ைலயின் தாயார் காலமா�ம் வைரயில் அவ�க்�
மனத்தளர்ச்சி இ�ந்ததில்ைல. �ல்ைலயின் �ழந்ைதப் ப�வத்தில் ‘அவள்’

காலமான ேபா� அவ�க்� மன�ம், தளர்ந்த�. அந்தச் சமயத்தில் கட்�ளம்
காைளயாக வளர்ந்தி�ந்த �தல்வன் கதக்கண்ணைனக் காவற்
பைடவீரனாகச் ேசாழ ைசன்யத்தில் ேசர்த்� விட்�த் தாம் வீட்ேடா� இ�ந்�
ெகாண்டார் அவர். அந்த நாளிலி�ந்ேத அ�ட்ெசல்வ �னிவைர அவ�க்�ம்
அவைர அ�ட்ெசல்வ �னிவ�க்�ம் நன்றாகத் ெதரி�ம். அ�ட்ெசல்வ
�னிவரின் வளர்ப்�ப் பிள்ைளயாகிய இளங்�மர�ம் வளநா�ைடயாரின்
�த்த மகனாகிய கதக்கண்ண�ம் ேபார் �ைறக�ம் பைடக்கலப்
பயிற்சிக�ம் ெப�கிற இளைமயிேலேய ேசர்ந்� கற்றவர்கள், ேசர்ந்�
பயின்றவர்கள். ம��ர்ப் பாக்கத்தில் ‘நீலநாகர் பைடக்கலச்சாைல’ என்�
ஒன்� இ�ந்த�. அந்தப் பைடக்கலச் சாைலயின் தைலவரான நீலநாக மறவர்
�ம்�காரிேலேய ெபரிய வீரராகப் ேபாற்�தல் ெபற்றவர். இளங்�மர�ம்
கதக்கண்ண�ம் தங்க�ைடய உடல் வலிைமைய வளர்த்�க்
ெகாள்வதற்�க் காரணமானவர் அந்த மறவர்தான். அந்த மறவரிடம்
இளங்�மரைன�ம் கதக்கண்ணைன�ம் ெகாண்�ேபாய்ச் ேசர்த்த�
வளநா�ைடயார்தாம். அ�ட்ெசல்வ �னிவைரத் ேத�க் ெகாண்�
அைலந்தேபா� வளநா�ைடயா�க்� இந்தப் பைழய நிைன�கள் எல்லாம்
உண்டாயின. கந்திற்பாைவ ேகாட்டம், உலக அறவி, சம்பாபதி ேகாவில் ேபான்ற
இடங்களில் எல்லாம் ேத� அைலந்�விட்� அவற்ைறச் சார்ந்தி�ந்த
சக்கரவாளக் ேகாட்டத்தின் மதில�ேக வந்� நின்றார் வளநா�ைடயார்.
மாைலப்ேபா� ெந�ங்கிக் ெகாண்��ந்த�. சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�க்�ள்
�ைழவதற்� நான்� �ற�ம் வாயில்கள் உண்�. ெச�ங்ெகா� வாயில்,



நலங்கிளர் வாயில், ெவற்றிைட வாயில், �தம் நின்ற வாயில் என்�ம் நான்�
மாெப�ம் வாயில்கள் சக்கரவாளக் ேகாட்டத்� நாற்�ற மதில்களில்
அைமந்தி�ந்தன. அவற்�ள் �தம் நின்ற வாயில் வழியாக �ைழந்�
ேபானால் அ�ட்ெசல்வ �னிவரின் தவச் சாைலைய எளிதாக அைடயலாம்.
�தம் நின்ற வாயில் என்ப� விேநாதமான அைமப்ைப உைடய�. ெபரிய �தம்
ஒன்� சிைல வ�வில் தன் இரண்� கால்கைள�ம் அகற்றி நிற்ப�ேபால்
அவ்வாயில் கட்டப்பட்��ந்த�. வானளாவி நிற்�ம் அந்தப் �தச் சிைலயின்
இ� கால்க�க்�ம் இைடேயதான் ேகாட்டத்�க்�ள் ேபாவதற்கான சாைல
அைமந்தி�ந்த�. ைதரியமில்லாத மனங் ெகாண்டவர்கள் �தம் நின்ற
வாயிலில் நடந்� உள்ேள ேபா�ம்ேபா� �ட அந்தச் சிைல அப்ப�ேய
ைககைள நீட்�த் தங்கைள அ�க்கிவி�ேமா என்� வீணாகப் பிரைம
ெகாள்ள ேநரி�ம். அவ்வள� பிரம்மாண்டமான அைமப்�ைடய� அந்த
வாயில். அைதப் பார்த்�க் ெகாண்� நின்றால் கால்களிைடேய வழி
ெகா�த்�க் ெகாண்ேட �தம் நகர்ந்� வ�வ� ேபாலேவ ெதாைலவில்
ேதான்�ம். வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் �தம் நின்ற வாயிலின் வழிேய
சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�க்�ள் �ைழந்தார். அந்த மாைல ேநரத்தில்
அ�ட்ெசல்வ �னிவரின் தவச்சாைல�ம் அைதச் �ழ்ந்தி�ந்த மலர் வன�ம்,
ஆளரவமற்ற தனிைம யில் �ழ்கித் ேதாற்றமளித்தன. ‘அ�ட்ெசல்வ
�னிவேர’ என்� இைரந்� �வியைழத்தவாேற தவச்சாைலயில் ஒவ்ெவா�
ப�தியி�ம் �ற்றிச்�ற்றி வந்தார் வளநா�ைடயார். அவர் உரத்த �ரலில்
�ப்பிட்ட �னிவரின் ெபயர் தான் அந்த வனத்தின் ஒவ்ெவா�
ப�தியிலி�ந்�ம் தி�ம்பத் தி�ம்ப எதிெராலித்தேத தவிர, ேவ� பதில்
இல்ைல. தவச்சாைலயின் ஒ� ப�தியில் �வ�கைள விரித்� ைவத்�
அ�கில் தீப�ம் ஏற்றி ைவக்கப்பட்��ந்ததால் மாைலப்ேபா� ெந�ங்�கிற
அந்த ேவைளயில் யாேரா அங்� வந்தி�க்கிறார்கெளன்பைத
வளநா�ைடயாரால் �ரிந்� ெகாள்ள ��ந்த�, ‘�வ�கள் தாமாக விரித்�க்
ெகாண்� சிடக்கப் ேபாவதில்ைல! தீப�ம் தானாக ஏற்றிக் ெகாண்� ஒளி
தரப் ேபாவதில்ைல! யாேரா இப்ேபா� இங்ேக இ�க்கிறார்கள்! ஆனால் என்
�ன்னால் வரத் தயங்�கிறார்கள்’ என்� சந்ேதகங் ெகாண்டார்
வளநா�ைடயார். ‘�வ�கைளப் ப�க்க ஏற்ற �ைறயில் விரித்�த் தீப�ம் ஏற்றி
ைவத்தவர், தாம் அங்ேக வந்� �ைழவைதப் பார்த்�விட்� ேவண்�ெமன்ேற
தமக்காகேவ மைறந்தி�க்கலாேமா?’ என்� ேதான்றிய�
வளநா�ைடயா�க்�. மைறந்தி�க்�ம் ஆைள ெவளிேய வரச்
ெசய்வதற்காக ெமல்ல ஒ� தந்திரம் ெசய்தார் வளநா�ைடயார்.



“சரிதான். இங்� எவைர�ம் காணவில்ைல. நாம் வந்த வழிேய
தி�ம்பிப்ேபாக ேவண்�ய�தான். �னிவைர அப்�றம் பார்த்�க்
ெகாள்ளலாம்” என்� சற்� இைரந்த �ரலில் தமக்�த் தாேம ெசால்லிக்
ெகாள்கிறாற் ேபால் ெசால்லிக் ெகாண்� தி�ம்பி நடந்தார் அவர். நடந்தார்
என்பைதவிட ேவகமாகத் தி�ம்பிச் ெசல்வ� ேபால் ேபாக்�க் காட்�னார்
என்பேத ெபா�ந்�ம்.

வளநா�ைடயார் நிைனத்த� நடந்த�. அவர் தவச்சாைலயின்
வாயில்வைர ேவகமாக நடந்� ேபாய்த் தி�ெரன்� நைடைய நி�த்தி
ெமல்லத் தி�ம்ப�ம் அந்தச் �வ�க்�ம் தீபத்�க்�ம் அ�கில் யாேரா வந்�
உட்கார�ம் சரியாக இ�ந்த�. தி�ம்பி�ம் தி�ம்பாம�ம் அைர�ைறயாக
ஓரக் கண்களால் பார்க்க �யன்ற அந்தப் பார்ைவயால் வந்� உட்கார்ந்த
ஆைள அவரால் நன்றாகக் காண ��யவில்ைல.



இளங்�மரன் ஆேவசம்
பட்�னப்பாக்கத்�ப் ெப�வீதியின் தி�ப்பத்தில் இளங்�மரைனக் கண்ட�ம்
கதக்கண்ண�ம் மற்ற நண்பர்க�ம் �திைரகைள நி�த்திக் கீேழ இறங்கிச்
�ழ நின்� ெகாண்டார்கள். எதிர்பாராத நிைலயில் அவர்கைள அங்ேக
வியப்� அடங்கச் சில வினா�கள் ஆயிற்� இளங்�மர�க்�.

“�ம்பிடப்ேபான ெதய்வம் ��க்ேக வந்த�ேபால் என்� பழெமாழி
��வார்கள். இளங்�மரா! நாங்கள் உன்ைனத் ேத�த்தான் வந்�
ெகாண்��க்கிேறாம், அதற்�ள் நீேய எதிேர வந்�விட்டாய். உன்னிடம்
அவசரமாகப் ேபச ேவண்�ய ெசய்திகள் நிைறய இ�க்கின்றன” என்�
ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான் கதக் கண்ணன். அைதக் ேகட்� இளங்�மரன்
சிரித்�ச் ெசால்லலானான்.

“நான் ெதய்வ�ம் இல்ைல; நீங்கள் என்ைனக் �ம்பி�வதற்கரகத்
ேத�வர�ம் இல்ைல. நான் மட்�ம் ெதய்வமாயி�ந்தால் இந்தப்
பட்�னப்பாக்கம் என்�ம் அகநகரத்ைத இப்ப�ேய அ�ேயா� ெபயர்த்�க்
ெகாண்� ேபாய்க் கிழக்ேக கடலில் �ழ்கச் ெசய்� வி�ேவன். இங்ேக
ெபரிய மாளிைககளின் அகன்ற இடங்களில் சிறிய மனிதர்கள் ��கிய
மனங்கேளா� வாழ்கிறார்கள். இவர்கள் பார்ைவ, ேபச்�, நிைன�, ெசயல்
எல்லாவற்றி�ம் �ழ்ச்சி கலந்தி�க்கிற�; �� நிைறந்தி�க்கிற�.”

ஆத்திரத்ேதா� இவ்வா� �றிக்ெகாண்ேட பின் �றம் தி�ம்பி,
யா�ைடய வரைவேயா எதிர்பார்க்கிறாற் ேபால் ேநாக்கினான் இளங்�மரன்.

ஆனால் பின்�றம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வீதிையக் கடந்� ெசன்�
ெகாண்��ந்த இரண்� �ன்� ேதர்களின் ேதாற்றம் அவன் பார்ைவைய
அப்பால் ெசன்� காண ��யாமல் த�த்�விட்ட�. கதக்கண்ண�ம் மற்ற
நண்பர்க�ம் இளங்�மரனின் பார்ைவ யாைரத் ேத� ஆத்திரத்ேதா�
அவ்வா� பின்�றம் தி�ம்�கிறெதன்� ெதரியாமல் மயங்கினர். அப்ேபா�,

“வா அப்பேன! நன்றாகப் பின் ெதாடர்ந்� வா. ஒ� கண்ேணா� இன்ெனா�
கண்ைண�ம் ெபாட்ைடயாக்கி ��க்��டனாகத் தி�ப்பி அ�ப்பி



�� த த �
ைவக்கிேறன்” என்� பின்�றம் தி�ம்பி ேநாக்கியவாேற இளங்�மரன்
ெமல்லக் க�விக்ெகாண்� ����த்த ெசாற்கைள அவ�க்� மிக�ம்,
அ�கில் நின்ற கதக்கண்ணன் ேகட்க ��ந்த�. பட்�னப்பாக்கத்தில்
இளங்�மர�க்� ஆத்திர�ட்டக்��ய அ�பவங்கள் எைவேய�ம்
ஏற்பட்��க்க ேவண்�ெமனக் கதக்கண்ணன் நிைனத்�க் ெகாண்டான்.

இளங்�மர�க்� அப்ேபா� நல்ல பசி. பசியின் ேவதைன�ம் ஆத்திரத்ேதா�
ேசர்ந்� ெகாண்��ந்த�. நாளங்கா�யிலி�ந்� ெதாடர்ந்� ஏற்பட்ட
அ�பவங்களால் அவ�க்� உண்டாகியி�ந்த இனம்�ரியாத
மனக்ெகாதிப்�ம் ேசர்ந்� சினமாக �ண்��ந்த�. பின் ெதாடர்ந்� வந்த
ஒற்ைறக் கண்ணன் அ�கில் வந்தி�ந்தால் தனக்� இப்ேபாதி�ந்த
சினத்தில் அவைனப் பந்தா�யி�ப்பான் இளங்�மரன். அ�கில்
ெதன்படாததால் அந்த ஒற்ைறக் கண் மனிதன் பிைழத்தான்.

�திைரகைள�ம் அ�கில் நடத்திக் ெகாண்� இளங்�மரேனா� ேமேல
ெதாடர்ந்� நடந்தார்கள் நண்பர்கள். சிறி� ெதாைல� ெசன்ற�ம் “ேநற்ேற
இரவில்” என்� ெதாடங்கி எைதேயா அவசரமாகச் ெசால்ல �ற்பட்டான்
கதக்கண்ணன், ஆனால் இளங்�மரன், “அைதப் பற்றி இப்ேபா� இங்ேக
ெசால்ல ேவண்டாம்; பிற� தனிேய ேகட்�த் ெதரிந்� ெகாள்கிேறன்” என்�
�றி ேமேல ேபசவிடாமல் கதக்கண்ணனின் நாைவ அடக்கி விட்டான்.

ெந�ங்கிய நண்பர்களாகிய தாங்கள் உடனி�க்�ம்ேபா� இளங்�மரன்
இப்ப� நடந்� ெகாண்டைதக் கண்� நண்பர்கள் சிறி� திைகப்பைடந்தனர்.

“இங்ேக பட்�னப்பாக்கத்�க்� நான் வந்தி�க்கிேறெனன்�
உங்க�க்� யார் �றினார்கள்?” என்� இந்தக் ேகள்விைய இளங்�மரன்
ேகட்�ம் ேபா� ேவ� கவனங்களிலி�ந்� நீங்கி �ற்றி�ம் நண்பர்கள் பக்கம்
கவனித்தவனாகத் ேதான்றினான். நாளங்கா�ப் �த ச�க்கத்தில்
�ல்ைலையச் சந்தித்தைத�ம், அவளிடமி�ந்� விவரமறிந்�
ெகாண்டைத�ம் கதக்கண்ணன் இளங்�மர�க்�ச் ெசான்னான்.

“கதக்கண்ணா! நா�ம் �ல்ைல�ம் நாளங்கா�க்�ப் �றப்ப�ம்ேபா�
உன் தந்ைதயார் கவைல ெகாண்டார். நான் இ�திவைரயில் �ல்ைலக்�த்
�ைணயாயிராமற் ேபாய் வி�ேவேனா” என்� அவர் பயந்ததற்� ஏற்றாற்
ேபாலேவ நடந்�விட்ட�. �த ச�க்கத்தில் நின்� ெகாண்��ந்தேபா�
யாேரா ஒ� கைலஞ�க்� இரக்கம் காட்டப்ேபாய் எப்ப� எப்ப�ேயா வம்�களில்
மாட்�க் ெகாள்ள ேநர்ந்�விட்ட�. �ல்ைலையத் தனிேய விட்� விட்�
அவளிடம் ெசால்லிக் ெகாள்ளாமேல நான் பட்�னப்பாக்கம் ேபா�ம்ப�
ஆகிவிட்ட�. பாவம்! �ல்ைலக்� என்ேமற் ெப�ங்ேகாபம் ஏற்பட்��க்�ம்;



உன் தந்ைதயாரிடத்திற் ேபாய் நடந்ைதெயல்லாம் ெசால்லியி�க்கப்
ேபாகிறாள். அவர் �னிவரிடம் என்ைனப்பற்றிக் �ைறப்பட்�க்
ெகாண்��ப்பார். என்ேமல் ஆத்திரத்ேதா� உன் தந்ைதயார் என்ைன எதிர்
பார்த்�க் காத்தி�ப்பார்”— என்� வ�த்தம் ேதாய்ந்த �ரலில்
கதக்கண்ணனிடம் �றினான் இளங்�மரன்.

“தந்ைதயார் உன்ேமல் சினம் ெகாள்�ம்ப�யாக �ல்ைல ஒன்�ம்
ெசால்லியி�க்கமாட்டாள். இளங்�மரா! உன்ைன அவர் ேகாபித்�க்
ெகாள்ளக் �டாெதன்பதில் உனக்� எவ்வள� கவைல உண்ேடா, அைதக்
காட்��ம் அதிகமாக �ல்ைலக்�ம் உண்� என்பைத நான் அறிேவன்” என்�
ஆ�தலாக ம�ெமாழி �றினான் கதக்கண்ணன். ேமேல அவேன
�றலானான். “இளங்�மரா! இந்திர விழாவின் இரண்டாம் நாளாகிய
இன்ைறக்� நா�ம் நம் நண்பர்க�ம் உன் நலைனக் க�தி உன்னிடம் ஒ�
ேவண்�ேகாைள வி�க்கலாெமன நிைனக்கிேறாம். நீ அைத ம�க்காமல்
ஏற்�க் ெகாண்�தான் ஆக ேவண்�ம்.’

“உங்கள் ேவண்�ேகாள் இ�க்கட்�ம்! அைத அப்�றம் பார்க்கலாம்.
இந்தக் கணேம நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ேவண்�ய அவசர ேவண்�ேகாள்
ஒன்� எனக்� இ�க்கிற�. அ� நிைறேவறாவிட்டால் நடந்�
ெகாண்��க்�ம் ேபாேத எங்ேகயாவ� மயங்கி வி�ந்� வி�ேவன் நான்.

ஒேர ஒ��ைறதான் ெசால்ேவன். ஒ� விநா�தான் ெசால்ேவன். இேதா
ேக�ங்கள் நண்பர்கேள! ம��ைற ேகட்டால் ெசால்லமாட்ேடன்” என்�
இைரந்� ெசால்லிக் ெகாண்ேட வந்த இளங்�மரன், �ரைலச்  சிறிதாக்கிக்
ெகாண்�, இதழ்களில் ��நைக இலங்க ெமல்ல நண்பர்கைளப் பார்த்�க்
�றினான்; “இப்ேபா� அ�ேய�க்� நல்ல பசி, வயி� பஞ்சாய்ப் பறக்கிற�.”

இளங்�மரன் என்ன ெபரிய ேவண்�ேகாள் வி�க்கப் ேபாகிறாேனா
என்� திைகத்தி�ந்த நண்பர்கள் இைதக் ேகட்� உரக்கச் சிரித்தார்கள்.

இளங்�மர�க்� நண்பர்க�ம் உற்சாக�ம் ேசர்ந்� வந்� சந்தித்� விட்டால்
இப்ப�த்தான் நைகச்�ைவ பிறக்�ம். ��ைமயான ேபச்�க்க�ம் �றப்ப�ம்.

கதக்கண்ணா! இன்ைறக்� இந்த வம்ெபல்லாம் வந்� ேசராமல்
நாளங்கா�யிலி�ந்� ேநேர �ல்ைலேயா� வீட்�க்�ப் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தி�ந்ேதனானால் ேமார்க் �ழம்�ம், ெபாரிய�மாக அற்�தமான வி�ந்�
கிைடத்தி�க்�ம். நான் மிக�ம் �ர்பாக்கியசாலியாகிவிட்ேடன் நண்பர்கேள!

�ல்ைல ைகயால் ேமார்க் �ழம்�ம் உண�ம் இன்ைறக்� எனக்�க் ெகா�த்�



ைவக்கவில்ைல. அடடா, �ல்ைலயின் ேமார்க்�ழம்� இன்ைறக்ெகல்லாம்
ைகயில் மணந்� ெகாண்��க்�ேம” என்� �றிக் ெகாண்ேட இளங்�மரன்
நாக்ைகச் சப்�க் ெகாட்�ன ேபா� நண்பர்க�க்ெகல்லாம் நாவில் �ைவ நீர்
ஊறிய�.

“என் தங்ைக பைடக்�ம் ேமார்க் �ழம்� நன்றாக இ�க்�ேமா,
இல்ைலேயா; நீ அைதப் பற்றிச் ெசால்வ� மிக நன்றாக இ�க்கிற�.

இப்ேபா� இைதக் ேகட்ட நண்பர்கெளல்லாம் என் வீட்�க்� �ல்ைலயின்
ேமார்க் �ழம்ைப நிைனத்�க் ெகாண்� �ற்�ைகயிட்� விட்டால் என் கதி
என்ன ஆவ�?” என்� �றிக்ெகாண்ேட இளங்�மரன் �கத்ைதப் பார்க்க
நிமிர்ந்த கதக்கண்ணன் அவ�ைடய பார்ைவ�ம் �றிப்�ம் வீதியின் பின்
பக்கம் ெசன்� தி�ம்�வைதக் கவனிக்கத் தவறவில்ைல. ெவளியில் மிக�ம்
சர்வ சாதாரணமாகச் சிரித்�ப் ேபசிக் ெகாண்ேட உள்ேள தீவிரமாக
எைதேய�ம் சிந்தித்�க் ெகாண்��க்�ம் தன்ைம இளங்�மர�க்� உண்�
என்ப� கதக் கண்ண�க்�த் ெதரி�ம். எந்ேநர�ம் கண்களி�ம்,
பார்ைவயி�ம், இதழ்களி�ம் நைக நயம் விளங்க மலர்ந்� ேதான்�ம்
இளங்�மரன் �கத்தில் இப்ேபா� பசி வாட்ட�ம், ேசார்�ம் ெதரிவைத�ம்
கதக்கண்ணன் கண்டான். சில சமயங்களில் தன்�ள்ேள ஓ�ம் நிைன�ப்
�யலின் ேவகத்ைத ெவளிேய ெதரியவிடாமல் மைறக்�ம் சாதனமாக இந்தச்
சிரிப்ைப�ம், கலகலப்பான ேபச்ைச�ம் பயன்ப�த்�ம் வழக்க�ம்
இளங்�மர�க்� உண்� என்பைத�ம் கதக்கண்ணன் அறிவான்.

“என்னேவா ேவண்�ேகாள் வி�க்கப்ேபாவதாகச் சிறி� ேநரத்�க்�
�ன் �றினாேய, கதக்கண்ணா!”

தன்�ைடய நிைன�களிலி�ந்�ம், ேவ� கவனத்திலி�ந்�ம் வி�பட்�
வந்தவனாக உடன் வந்த கதக்கண்ணன் பக்கமாகத் தி�ம்பி இந்தக்
ேகள்விையக் ேகட்டான் இளங்�மரன். இதற்� உடேன பதில் �றாமேல
தன்�டன் வந்த மற்ற நண்பர்களின் �கங்கைளப் பார்த்தான்
கதக்கண்ணன். அப்ப�ப் பார்த்த�டேன நண்பர்களில் சிலர்
கதக்கண்ணைனச் சிறி� ெதாைல� விலக்கி அைழத்�க் ெகாண்�
ேபானார்கள். பின்� தி�ம்பி வந்� மீண்�ம் எல்லா�ட�ம் கலந்�
ெகாண்டார்கள். நண்பர்களின் அந்தச் ெசயல் இளங்�மர�க்�ப்
��ைமயாக�ம் வியப்பளிப்பதாக�ம் இ�ந்த�. “இளங்�மரா! நம்
ஆசிரியர்பிரானிடம் இன்� காைலயில் நண்பர்கள் உன்ைனப் பற்றிப் ேபசிக்



ெகாண்��ந்தார்களாம். அவர் உன்ைன இன்� பிற்பக�க்�ள் சந்திக்க
வி�ம்�கிறாராம்.”

“யார்? நீலநாக மறவரா?”

“ஆம்! இப்ேபா� நாம் நீலநாக மறவ�ைடய
பைடக்கலச்சாைலக்�த்தான் ேபாய்க் ெகாண்��க்கிேறாம்.”

“நீலநாக மறவ�ைடய பைடக்கலச்சாைலக்�ப் ேபாவதற்�ம், நீ இப்ேபா�
என்னிடம் ��வதற்கி�ந்த ேவண்�ேகா�க்�ம் என்ன ெதாடர்�!”

“அந்த ேவண்�ேகாைள இப்ேபா� இங்ேக ெபா� இடமான ந�வீதியில்
ைவத்�க் ெகாண்� உன்னிடம் ��வைதவிடப் பைடக்கலச் சாைலக்�ச்
ெசன்றபின், ‘நீலநாக மறவேர உனக்�த் ெதளிவாக எ�த்�க் ��ம்ப�
ெசய்யலாம்’ என்� நண்பர்கள் க��கிறார்கள்.”

“நண்பர்கள் க��வைதப்பற்றி எனக்� மகிழ்ச்சிதான். என்னிடம்
ெசால்லாமேல என்ெனன்னேவா திட்டமிட்�க் ெகாண்� ெசய்கிறீர்கள்.

எனக்�க் ெக�தலாக ஒன்�ம் ெசய்�விட மாட்�ர்கள் என்� நான்
உ�தியாக நம்பலாம். ஆனால் ஒன்� மட்�ம் ெதரிந்� ெகாள்�ங்கள்.

நீங்கள் கவைலப்பட்�ப் பயந்� ெகாண்��ப்ப� ேபால் இந்தப் ெபரிய
நகரத்தின் இ�ண்ட வனங்களிேலா, ஆள் பழக்கமற்ற கடற்கைர
ஒ�க்கங்களிேலா, ‘இளங்�மரைன’ யா�ம் அவ்வள� எளிதாகக்
ெகான்�ேபாட்�விட ��யா�…!”

இப்ப� இந்த வாக்கியத்தின் அமங்கலமான கைடசிப் ப�திைய
இளங்�மரன் ெசால்லி ��ப்பதற்�ள் கதக்கண்ணன் அ�கில் வந்� அவன்
வாையப் ெபாத்தி விட்டான்.

“பித்தைனப்ேபால் இெதன்ன ேபச்�, இளங்�மரா? உன் ேமல் அன்�ம்,
பற்�ம் உள்ளவர்கள் உனக்காக அ�தாபப்ப�வதற்�க்�ட
உரிைமயற்றவர்களா? அந்த அ�தாபத்ைத�ம் அக்கைறைய�ம் ’நீ ஏன்
தவறாக எ�த்�க் ெகாள்கிறாய்?”

“சில சமயங்களில் என்ேமல் அ�தாபப்ப�கிறவர்க�க்காக நாேன
அ�தாபப்ப�ம்ப� ேநர்ந்� வி�கிற�. என்ைனக் ேகாைழயாக்க �யல்கிற
அ�தாபத்ைத நான் ஒப்�க் ெகாள்ள ��வதில்ைல! என்ைனப் பற்றி எனக்�



என் மனத்தில் எவ்வள� தன்னம்பிக்ைக�ம், உர�ம் உண்ேடா , அதில்
அைரப்ப�தியாவ� மற்றவர்க�க்�ம் இ�க்க ேவண்�ெமன்�
ஆைசப்ப�கிறவன் நான். அப்ப� இ�ந்தால்தான் மற்றவர்கள் என்ைனத்
ைதரிய�ள்ள மனிதனாக நிைனக்கிறார்கெளன்� நான் ெப�ைமப்படலாம்.
நீங்கள் எல்ேலா�ம் என் அன்�க்�ரியவர்கள். ெப�வீரராகிய நீலநாக மறவர்
என் மதிப்�க்�ரியவர், எனக்�ம் உங்க�க்�ம் பைடக்கலப் பயிற்சி�ம்,
ேபார்த்�ைறக் கைலக�ம் கற்பித்த ஆசிரியர்பிரான் அவர். ஆனால்
அதற்காக அவ�ம் நீங்க�ம் ேசர்ந்� ெகாண்� என்ைனத் ெத�வில் திரி�ம்
சி�பிள்ைளயாக எண்ணி எனக்� அ�தாபப்ப�வைத நான்
ஏற்பதற்கில்ைல.”

வல� ைகைய ேமேல �க்கி ஆட்�க்ெகாண்ேட ஆேவசத்ேதா�
ேபசினான் இளங்�மரன், அப்ேபா� அந்த நிைலயில் அவைன எதிர்த்�ப்
ேபசி ம�ெமாழி ெசால்வதற்ேக தயங்கி அஞ்சினார்கள் நண்பர்கள்.

இதன் பின் பட்�னப்பாக்கத்� எல்ைல கடந்� ம��ர்ப்பாக்கத்�க்�ள்
�ைழகிறவைர நண்பர்கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல.

இப்ேபா� அவர்கள் ம��ர்ப்பாக்கத்தில் நீலநாக மறவரின் மிகப்ெபரிய
பைடக்கலச் சாைலைய ெந�ங்கிக் ெகாண்��ந்தனர். ெமல்ல ம�ப��ம்
இளங்�மரனிடம் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினான் கதக்கண்ணன்.

“பசிக் ேகாபத்தில் ஏேதேதா ேபசிவிட்டாய், இளங்�மரா!
ஆசிரியர்பிரானிட�ம் அப்ப� ஏதாவ� ஆத்திரப் பட்�ப் ேபசிவிடாேத.”

“பசிக் ேகாபமல்ல நண்பேன! ேகாபப்பசி என்ேற ைவத்�க்ெகாள்” என்�
பைழய ேவகம் �ைறயாமேல பதில் வந்த�. இளங்�மரனிடமி�ந்�.

“எ�வாயி�ந்தா�ம் இ�க்கட்�ம் ஆசிரியர் பிராைனச் சந்தித்த்�ம்
உன்�ைடய வயிற்�ப் பசி, பசிக்ேகாபம், ேகாபப்பசி எல்லாேம நீங்கி
வி�கின்றனவா இல்ைலயா பார்” என்� நைகத்தப� ெசான்னான்
கதக்கண்ணன்.



திைரமைறவில் ெதரிந்த பாதங்கள்
சித்திரச்சாைலக்�ள் அந்த எதிர்பாராத ேநரத்தில், எதிர்பாராத தனிைம
நிைலயில் இளங்�மர�ைடய படத்�க்� �ன்னால் தன் தந்ைதக்�ம்
ஓவிய�க்�மிைடேய நிக�ம் ேபச்� என்னவாயி�க்�ம் என்பைத அறிந்�
ெகாண்� வி�வதற்�த் தன்னால் ஆனமட்�ம் �யன்றாள், ப�ேயாரத்தில்
மைறந்� நின்�ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரி. தன் ெசவிகளின் ேகட்�ம்
ஆற்றைல எவ்வள�க்�க் �ர்ைமயாக்கிக் ெகாண்� ேகட்க ���ேமா
அவ்வள�க்�க் �ர்ைமயாக்கிக் ெகாண்� ேகட்க �யன்றாள் அவள்.

சற்��ன் நிலா �ற்றத்தில் இ�ந்தேபா� ெதன்றைல�ம், பால் மைழ
ெபாழிவ� ேபால் ெவண்மதி தவ�ம் வானத்ைத�ம், தன் சேகாதரியின்
இன்னிைசைய�ம் எண்ணி எண்ணி இன்பத்தில் �ழ்கினவளாய் அந்த
இனிைம நிைன�களின் எல்ைலயாய் இளங்�மரன் என்�ம் ேபரினிைம
நிைனவில் திைளத்� மகிழ்ந்த �ரமஞ்சரி இப்ேபா� சித்திரச்சாைலயின்
ப�ய�ேக அச்ச�ம் திைகப்�ம் ெகாண்� நின்றாள். என்ெனன்னேவா நிகழக்
�டாதன�ம் நிகழத் தகாதன�மாகிய நிகழ்ச்சிகள் நிகழத் ெதாடங்கி
விட்டாற்ேபால் அவள் மனத்�ள் ஒ�விதமான திகில் �ழ்ந்த�. ெவள்ைள
விழி�ம் க�வட்ட�மாகப் பிறழ்ந்� பிறழ்ந்� ெகாள்ைளயழேகா� பார்க்�ம்
அவ�ைடய ைமதீட்�ய நளின நயனங்கள் இப்ேபா� பயத்தால் மிரண்�
விரிந்தன.

ெப��யற்சி ெசய்�ம் தந்ைதயா�ம் ஓவிய�ம் ேபசிக் ெகாண்டைத
அவள் �ற்றி�ம் அறிய இயலவில்ைல. சில சில ெசாற்கள்தாம்
இைடயிைடேய ேகட்க ��ந்தன. ஆனால் அவள் நின்�ெகாண்� பார்த்த
இடத்திலி�ந்� தந்ைதயின் விலாப்�ற�ம் ஓவியனின் �ன்ேதாற்ற�ம்
ெதரிந்ததனால் தந்ைத ஊன்�ேகாலால் இளங்�மரனின் ஓவியத்ைதச்
�ட்�க் காட்� ஏேதா ெசய்யச் ெசால்லித் �ண்�வதாக�ம் அப்ப� அவர்
எைதச் ெசய்யச் ெசால்�கிறாேரா அைதச் ெசய்வதற்� ஓவியன் அஞ்சித்
தயங்�வதாக�ம் �ரிந்� ெகாள்ள ��ந்த�. வாயிேலாரத்�ப்ப� விளிம்பில்
வல� காற் ெப�விரைல அ�த்தி ஊன்றி அதன் பலத்தில் நின்� ெகாண்�



தைலைய நீட்�ப் பார்ப்ப� சிறி� கால் இடறினா�ம் தன்ைனக் காட்�க்
ெகா�த்�வி�ம் என்பைத அவள் உணர்ந்தி�ந்தாள். அப்ேபா� அங்� வந்�
நின்�, தான் மைறந்� கவனித்�க் ெகாண்��ப்ப� — தந்ைதயா�க்�த்
ெதரிந்தால் அதன் விைள� எவ்வள� வி�ம்பத் தகாததாக இ�க்�ம்
என்ப� அவ�க்�த் ெதரி�ம்.

காற்ெப�விரல் வலிக்காமல் இ�ப்பதற்காகத் தைலையப் பின்�க்�த்
தி�ப்பி உட்�றம் எட்�ப் பார்ப்பைத நி�த்திவிட்� வாயி�க்� இப்பால் விலகி
நன்றாக நின்� ெகாண்டாள் �ரமஞ்சரி, உட்பக்கம் நிகழ்வைதக் காணாமல்
இப்ப�ச் சிறி� ேநரம் விலகி நின்� விட்�ப் பின்� ம�ப��ம் அவள் உட்பக்கம்
பார்த்த ேபா� ஓவியனின் �கம் �ன்ைனக் காட்��ம் பயந்� ெவளிறிப்
ேபாயி�ந்தைதக் கண்டாள். அவ�ைடய �கம் அவ்வா� பயந்� ெவளிறிப்
ேபாவதற்�க் காரணமாக உட்பக்கத்தில் தான் பார்க்காதேபா� என்ன
நடந்தி�க்கக் ��ம் என்பைதச் �ரமஞ்சரியால் அப்ேபாதி�ந்த �ழப்பமான
மனநிைலயில் அ�மானம் ெசய்ய ��யவில்ைல ஆனால்; ‘ஏேதா
நடந்தி�க்கிற�— நடந்தி�க்க ேவண்�ம்’ என்� ேதற்றமாகத் ெதரிந்த�.

ஒன்�ம் விளங்காமல் ேம�ம் �ழம்பினாள் �ரமஞ்சரி.

இதற்�ள் சித்திரச்சாைலக்�ள் நிற்�ம் தந்ைத�ம், ஓவிய�ம்
அங்கி�ந்� ெவளிேய �றப்ப�வதற்�ச் சித்தமாகி விட்டாற் ேபால் ெதரிந்த�.

‘இனிேமல் தான் அங்ேக ப�ேயாரமாக நின்� ெகாண்��ப்ப� �டா�’ என்�
��� ெசய்� ெகாண்டவளாக அ�ேமல் அ� ைவத்� ெமல்ல நடந்� தன�
அலங்கார மண்டபத்தில் உைட மாற்றிக் ெகாள்வதற்ெகன அைமந்தி�ந்த
தனிைமயான ப�திக்�ள் ��ந்தாள் �ரமஞ்சரி. அங்ேக ��ந்�
மைறந்�ெகாள்வதனால் அப்ேபா� அவ�க்� இரண்� விதமான நன்ைமகள்
இ�ந்தன. �தல் நன்ைம தந்ைதயார் தி�ம்பிச் ெசல்�ம்ேபா� அந்தப்
ப�திக்� வரமாட்டார். இரண்டாவ� நன்ைம அப்ப�ேய ேநேர ேபாக ேவண்�ய
அவர் அந்தப் ப�திக்� வந்�விட்டா�ம் அவள் தனிைமயாக அலங்காரம்
ெசய்� ெகாள்வதற்�ரிய ப�தியில் அவள் இ�ப்பைதப் பார்த்�, இப்ேபா� ‘நீ
இங்ேக ஏன் வந்தாய்’ என்ேறா ேவ�விதமாகேவா ேகட்� அவர் அவைளச்
சினந்� ெகாள்ள ��யா�. இவ்வா� அந்த அணியைறக்�ள் ��வதி�ள்ள
இ� நன்ைமகைள�ம் நிைனத்தவாேற ��ந்த �ரமஞ்சரிக்� அங்ேக இன்�ம்
ஒ� ேபராச்சரியம் காத்தி�ந்த�.

அைறக்�ள் ேதாழிப்ெபண் வசந்தமாைல ஓைசப்படாமல் தி�ம்பி வந்�
�த்�க்கல்ேபால் சிைலயாக உட்கார்ந்� ெகாண்��ந்தாள். அப்ேபா�



�ரமஞ்சரிையக் கண்டதில் வசந்தமாைலக்� வியப்� அதிகமா!
வசந்தமாைலையக் கண்டதில் �ரமஞ்சரிக்� வியப்� அதிகமா! என்�
ஒப்பிட்�ச் ெசால்ல ��யாமல் வியப்�க்கேள எதிெரதிரில் சந்தித்�க்
ெகாண்ட�ேபால் அைமந்த� அந்தச் சந்திப்�. தன் வாயிதழ்களின் ேமல்
ஆள்காட்� விரைல ைவத்�ப் ‘ேபசாமலி�’ என்�ம் ெபா�ள் ேதான்ற வசந்த
மாைல ைசைக ெசய்த அேத சமயத்தில் அேத ேபான்றெதா� ைசைகையச்
�ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைலக்�க் காட்�க் ெகாண்ேட அ�கில் வந்தாள்.

சித்திரச்சாைலயிலி�ந்� ெவளிேயறி தந்ைத�ம் ஓவிய�ம் நடந்�
ெசல்�ம் கால� ஓைச அைறக்�ள் அவர்க�க்�த் ெதளிவாகக் ேகட்ட�.

அந்தக் கால�ேயாைச ெவளிேய நடந்� ெசன்� ஒலி ேதய்ந்� மங்கிய�. “நீ
எப்ேபாத� இங்� வந்தாய்?” என்� வசந்தமாைலையக் ேகட்டாள் �ரமஞ்சரி.

“நான் வந்� அைர நாழிைகக்� ேமலாகி விட்டதம்மா. நீங்கள்
இங்கி�ப்பீர்கள் என்� நிைனத்�க் ெகாண்� உள்ேள வந்ேதன்.

சித்திரச்சாைலக்�ள் தந்ைதயாைர�ம் ஓவியைன�ம் பார்த்தபின் எனக்�ப்
பயமாயி�ந்த�. ந�க்கத்ேதா� ேபசாமல் இந்த அைறக்�ள் வந்� ப�ங்கி
விட்ேடனம்மா” என்� இன்�ம் அந்த ந�க்கம் �ன்றாமேல பதில் �றினாள்
ேதாழிப் ெபண் வசந்தமாைல.

“நீ ேபான காரியம் என்ன ஆயிற்�, வசந்தமாைல? அைதப் பற்றி
ஒன்�ேம ெசால்லவில்ைலேய நீ!”

“அைதேயன் ேகட்கிறீர்கள், அம்மா! நீங்கள் �றிப்�க் காட்�னீர்கேள
என்� நான் அவைரப் பின்ெதாடர்வதற்�ப் ேபாேனன். ஆனால் எனக்�ம்
�ன்பாகேவ உங்கள் தந்ைதயார் அவைரப் பின்ெதாடரச் ெசால்லி ஆள்
நியமித்தி�க்கிறாேரயம்மா!”

இைதக் ேகட்ட�ம் �ரமஞ்சரியின் �கம் இ�ண்ட�. ‘தந்ைதயார் ஏன்
இப்ப�ெயல்லாம் ெசய்கிறார்?’ என்ற ேகள்வி அவள் ெநஞ்சத்தில் ெபரிதாக
எ�ந்த�.

“அவைரப் பின் ெதாடர்வதற்�த் தந்ைதயார் அ�ப்பியி�ந்த ஆள்
யாெரன்� உனக்�த் ெதரி�மா வசந்தமாைல?”

“ெதரியாமெலன்ன? நன்றாகத் ெதரி�ம் அம்மா! உங்கள் தந்ைதயார்
வாணிகத்�க்காகச் சீனம், யவனம் �தலிய ெதாைல�ரத்� நா�க�க்�க்



கடற் பயணம் ெசய்�ம் ேபாெதல்லாம் தவறாமல் உடன் அைழத்�க் ெகாண்�
ேபாவாேர அந்த ஒற்ைறக்கண் மனிதர்தான் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தான்.”

“யார்? நைகேவழம்பைரயா ெசால்�கிறாய்? அவைர இப்ப�ப்பட்ட சிறிய
ேவைலக�க்ெகல்லாம் தந்ைதயார் அ�ப்�வ� வழக்கமில்ைலேய!”

“நாெனன்ன ெபாய்யா ெசால்�கிேறன்? என்�ைடய இரண்�
கண்களா�ம் நன்றாகப் பார்த்தைதத் தாேன ெசால்�கிேறனம்மா.
அவ�க்�ப் பின்னால் நா�ம் ெதாடர்ந்� வ�கிேறன் என்பைத தி�ம்பிப்
பார்த்�த் ெதரிந்� ெகாள்வதற்� நைகேவழம்ப�ைடய ஒற்ைறக் கண்ணால்
��ந்தேதா இல்ைலேயா, நான் அவைர நன்றாகப் பார்த்�த் ெதரிந்�
ெகாண்�விட்ேடன். அந்த ஒற்ைறக்கண் �கத்தின் இலச்சணத்ைதத்தான்
ஆயிரம் ேபர்கள் ��ய �ட்டத்�க்� ந�வில் பார்த்தா�ம் நன்றாக நிைன�
ைவத்�க் ெகாள்ள ���ேம!”

“அதி�க்கட்�ம் நீ தி�ம்பி வ�வதற்� ஏன் இவ்வள� ேநரமாயிற்�?

அவர் வசிக்�மிடம் இங்கி�ந்� ெந�ந்ெதாைலவில் இ�க்கிறேதா?”

“அைதத்தான் ெதளிவாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள ��யவில்ைல. நான் பின்
ெதாடர்ந்� ெசன்� பார்த்த மட்�ல் ெசால்�கிேறன். ம��ர்ப்
பாக்கத்தி�ள்ள பைடக்கலச் சாைலக்�ள் அவ�ம், அவ�ைடய
நண்பர்க�ம் �ைழந்தார்கள். அந்திப் ேபா�வைர காத்தி�ந்�ம் அவர்கள்
அங்கி�ந்� ெவளிேய வரவில்ைல. அதற்�ேம�ம் காத்தி�ப்பதில்
பயனில்ைல என்� தி�ம்பிவிட்ேடன். ஒ�ேவைள அந்தப் பைடக்கலச்
சாைலயில்தான் அவர் வசிக்கிறாேரா என்னேவா?”

“இ�க்கலாம், ஆனால் யாேரா நண்பர்கேளா� பைடக்கலச்சாைலக்�ள்
�ைழந்தாெரன்� ெசால்�கிறாேய! அவர் இந்த மாளிைகயிலி�ந்�
ெவளிேயறிச் ெசல்�ம்ேபா� தனியாக அல்லவா ெசன்றார்?”

“ந�வழியில் அவ�ைடய நண்பர்கள் ேபாலத் ேதான்றிய சிலர் அவேரா�
வந்� ேசர்ந்� ெகாண்டார்கள் அம்மா. அந்த நண்பர்களில் சிலைர ேநற்�க்
கடற்கைரயில் நடந்த மற்ேபாரின்ேபா� அவ�டன் ேசர்த்�ப் பார்த்த தாக
எனக்� நிைனவி�க்கிற�.”

“நைகேவழம்ப�ம் அவைரப் பின்ெதாடர்ந்� ெசன்றதாகக் �றினாேய
வசந்தமாைல! அவ�ம் நண்பர்க�ம் பைடக்கலச் சாைலக்�ள்



�ைழந்தேபா� நைகேவழம்பர் என்ன ெசய்தார்? அவர்கைளப் பின்ெதாடர்ந்�
அவ�ம் உள்ேள ெசன்றாரா? அல்ல� உன்ைனப் ேபாலேவ அவ�ம் ெவளியில்
தங்கி விட்டாரா?”

“அ�தானம்மா எனக்�ம் ெதரியவில்ைல! அவர்கள் பைடக்கலச்
சாைலக்�ள் �ைழவைத நைக ேவழம்ப�ம் கவனித்தார். அவர் கவனிப்பைத
நா�ம் பார்த்ேதன். ஒ� விநா� எங்ேகா கவனக்�ைறவாகப் பராக்�ப் பார்த்�
விட்� ம�ப��ம் தி�ம்பி நான் பார்த்தேபா� நைக ேவழம்பைர அவர் �ன்�
நின்� ெகாண்��ந்த இடத்தில் காணவில்ைல. அதற்�ள் எப்ப�ேயா
மாயமாக மைறந்� ேபாய் விட்டார். அந்த ஒற்ைறக்கண் மனிதர், ஒ�
கணப்ேபாதில் அவர் எங்ேக மைறந்தாெரன்ப� எனக்�ப் ெபரி�ம்
ஆச்சரியமாயி�க்கிற� அம்மா!”

“ஆச்சரியத்�க்�ரிய� அ� ஒன்� மட்�மில்ைல வசந்தமாைல!

எத்தைனேயா ேபராச்சரிய நிகழ்ச்சிகள் இன்� இந்த மாளிைகயில் சர்வ
சாதாரணமாக நடக்கத் ெதாடங்கியி�க்கின்றன. மாைலயில் ேதாட்டத்தில்
ஓவியம் வைரந்� ெகாண்��ந்தேபா� தந்ைதயார் பின்�றத்�
மைறவிலி�ந்� தி�ம் பிரேவசம் ெசய்� பட்�க்காட்டான் யாைன பார்ப்ப�
ேபால் அந்த இைளஞைர அநாகரிகமாக உற்�ப் பார்த்தாேர, அ� அவ�க்�
எவ்வள� அவமானமாகத் ேதான்றியி�க்�ம் ெதரி�மா? அ�தான்
ேபாகட்�ம். ஏேதா ெகாைலக்�ற்றம் ெசய்�விட்�ப் ேபாகிறவைனப் பின்
ெதாடர்கிறாற்ேபால் நைகேவழம்பைர எதற்காக அந்த இைளஞைரப்
பின்ெதாடர்ந்� ேபாகச் ெசய்ய ேவண்�ம்? நான் உள்ேள இ�க்�ம்ேபாேத
என்னிடம் ெசால்லி அ�மதி ேகட்காமல் என� சித்திரச் சாைலக்�ள்
�ைழயத் தயங்�கிற தந்ைதயார் இன்� நான் இல்லாதேபாேத என்
சித்திரச்சாைலக்�ள் �ைழந்தி�க்கிறார். மாைலயில் தனக்�ச் ேசர
ேவண்�ய ெபாற் கழஞ்�கைள வாங்கிக் ெகாண்ட�டேன. அந்த ஓவியன்
இங்கி�ந்� ெவளிேயறிப் ேபாய்விட்டாெனன்� நான் நிைனத்தி�ந்ேதன்.

இப்ேபா� சித்திரச்சாைலக்�ள் தந்ைதயாேரா� அவன் எப்ப� வந்தாெனன்�
ெதரியவில்ைல. இைவெயல்லாேம ேபராச்சரியங்கள் தான், ஒன்றா, இரண்டா,
தி�ெரன்� இந்த மாளிைகேய ேபராச்சரியமாகி விட்ட�” என்� ெசால்லிக்
ெகாண்ேட வந்த �ரமஞ்சரியின் பவழ ெமல்லிதழ்கைள �ன்னால் நீண்ட
வசந்தமாைலயின் �ங்கமலக் ைக ேமேல ேபச விடாமல் ெமல்லப் ெபாத்திய�.

தி�ெரன்� இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்� ேதாழிப் ெபண் தன் வாையப்
ெபாத்தியைதக் கண்� �ரமஞ்சரிக்� அடக்க ��யாத சினம் �ண்ட�.



“அம்மா! ேபச்ைச நி�த்திவி�ங்கள், யாேரா மிக அ�கிலி�ந்� நாம்
ேப�வைத ஒட்�க் ேகட்கிறார்கள்” என்� �ரமஞ்சரியின் காத�கில்
ரகசியமாய் �� ��த்தாள் ேதாழி வசந்தமாைல. இைத ����க்�ம்
ேபா� ேதாழியின் �ரல் அதிர்ச்சி�ம் ந�க்க�ம் விரவியதாயி�ந்த�.

ேதாழியின் இந்த எச்சரிக்ைகக் �ரல் காதில் ஒலித்தி�க்க வில்ைலயானால்
தி�ெரன்� அவள் மதிப்பின்றித் தன் வாையப் ெபாத்தியதனால் தனக்�
�ண்��ந்த ேகாபத்தில் அவ�ைடய கன்னத்தில் பளீெரன்�
அைறந்தி�ப்பாள் �ரமஞ்சரி.

“அேதா அந்தப் பட்�த்திைர காற்றில் அைசகிறேத அதன் கீழ்
பா�ங்கள் அம்மா!” என்� ம�ப��ம் �ரமஞ்சரியின் காத�கில்
����த்தாள் ேதாழி. அவள் �ட்�க் காட்�ய திைசயில் �ரமஞ்சரியின்
பார்ைவ ெசன்ற�. பார்த்த�டன் அவள் கண்களில் பீதி நிழல் ப�ந்த�. அவள்
தி�க்கிட்டாள்.

அலங்கார மண்டபத்தின் �கப்�த் திைரச்சீைல ேமேல எ�ந்� தணி�ம்
நீரைல ேபால் அப்ேபா� வீசிய காற்றில் ஏறி இறங்கிய�. திைரச்சீைல
ேமெல�ந்தேபா� � ேவைலப்பா�கள் ெபா�ந்திய அந்தப் பட்�த் �ணியின்
ம��றம் யாேரா நின்� ெகாண்��ப்பதற்� அைடயாளமாக இரண்�
பாதங்கள் ெதரிந்தன. �ரமஞ்சரி பார்த்�க் ெகாண்��ந்தேபாேத அந்தப்
பாதங்கள் அங்கி�ந்� நகர �ற்பட்டன.

உடேன ஏேதா ஒ� தீர்மானத்�க்� வந்தவளாய் இரவில் ப�க்��ன் தன்
பாதங்க�க்� இட்�க் ெகாள்வதற்காக அங்ேக அைரத்� ைவத்தி�ந்த
வாசைனச் ெசம்பஞ்�க் �ழம்பில் சிறி� வாரி, நகர்ந்� ெகாண்��க்�ம்
அந்தப் பாதங்களில் ேபாய்த் ெதறிக்�மா� வீசினாள் �ரமஞ்சரி. அதனால்
அப்ேபா� அந்தப் ப�தி ���ம் ெசம்பஞ்�க் �ழம்பின் ந�மணம்
கமகமெவன எ�ந்� பரவிய�. தைலவி அப்ப�ச் ெசய்ததின் தந்திரக்
�றிப்ெபன்ன என்� �ரியாமல் திைகத்� நின்றாள் ேதாழி வசந்தமாைல.



ேவலியில் �ைளத்த ேவல்கள்
ைகயில் ேவைல�ம் மனத்தில் �ணிைவ�ம் உ�தியாகப் பற்றிக் ெகாண்�
ெமல்லப் பின்�றம் தி�ம்ப �யன்றார் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார். �றநகரில்
காவற்பைடத் தைலவராகத் திரிந்த காலத்தில் இைதப் ேபால�ம் இைதக்
காட்��ம் பயங்கர அ�பவங்கள் பலவற்ைறச் சந்தித்தி�க்கிறார் அவர்.
‘பயம்’ என்ற உணர்�க்காக அவர் பயந்த காலம் இ�ந்ததில்ைல; ஒ�ேவைள
பயம் என்ற உணர்� அவ�க்காகப் பயந்தி�ந்தால்தான் உண்�. அத்தைகய
தீரர் ��ைமக் காலத்தில் ஓய்� ெபற்� ஒ�ங்கிய பின் நீண்டகாலம் கழித்�
ெவளிேயறிச் சந்திக்கிற �தல் பயங்கர அ�பவமாயி�ந்த� இ�.

கண்பார்ைவ ெசன்றவைர கிழக்கி�ம் ேமற்கி�ம், ெதற்கி�ம்
வடக்கி�ம் ெந�ந்�ரத்�க்� ெந�ந்�ரம் காடாகப் பரவிக்கிடக்�ம்
மரக்�ட்டம். ஓெவன்� மரங்கள் காற்றில் ஆ�ம் ஓைச�ம் ெமல்ல ெமல்ல
இ�ண்� ெகாண்� வ�ம் தனிைமச் �ழ�ம் தவச்சாைலயில் இ�ப்ப�
ெதரியாமல் யாேரா இ�க்�ம் மர்மமான நிைல�ம் ேசர்ந்�
வளநா�ைடயாைரச் சற்ேற திைகக்கச் ெசய்தி�ந்தன. எதிர்பாராத
நிகழ்ச்சிகள் நிக�வதற்� �ன் நில�கிறாற் ேபான்றெதா� மர்மமான
�ழ்நிைலயாகத் ேதான்றிய� அ�.

தான் நின்� ெகாண்��ந்த இடத்திலி�ந்� பின்�றம் நன்றாகத்
தி�ம்பித் தவச்சாைலக்�ள் �வ�க்�ம், தீபத்�க்�ம் அ�கில் வந்தி�ப்ப�
யார் என்� பார்க்��ன் ‘அப்ப�ப் பார்க்க ேவண்�ம்’ என்ப�ேபால் தன்
உள்�ணர்ேவ தன்ைன எச்சரிக்ைக ெசய்� தயங்க ைவப்ப� அவ�க்�
ேம�ம் திைகப்பளித்த�. ெசய�ணர்�க்� �ன்னதாக உள்�ணர்�
தயங்�ம் காரியங்கள் நல்ல விைளைவத் த�வதில்ைல என்ப� அவர்
அ�பவத்தில் கண்��ந்த உண்ைம. அப்ேபா�, அந்தத் தவச்சாைலயில்
அவ�க்�த் ெதரிய ேவண்�ய� தம் வீட்�லி�ந்� காணாமற் ேபான
அ�ட்ெசல்வ �னிவர் அங்ேக வந்தி�க்கிறாரா, இல்ைலயா என்ப�தான்.

�னிவர் தவச்சாைலக்� வரவில்ைல என்றால் நிம்மதியாக அங்கி�ந்�



ெவளிேய�வைதத் தவிர ேவெறான்�ம் அவர் ெசய்ய ேவண்�யதில்ைல.

�னிவர் அங்ேக வந்தி�க்கிறார் என்றால் தன் இல்லத்திலி�ந்� அவர்
ெசால்லிக்ெகாள்ளாமல் ெவளிேயறிய� ஏன் என்�ம் தவச்சாைலயில்
தன்ைனச் சந்திக்கத் தயங்கித் தனக்� �ன் வராமல் மைறந்த� என்ன
காரணத்தினால் என்�ம் அவைரேய ேகட்�த் ெதரிந்� ெகாண்� விட
ேவண்�ம் என்�ம் வளநா�ைடயார் வி�ம்பினார். தவச்சாைலயில்
�வ�ைய�ம், தீபத்ைத�ம் ைவத்� வாசித்�க் ெகாண்��ந்த �னிவர் தாம்
தன் வரைவக் கண்�ற்�ம் அப்ேபா� தம்ைமக் காண வி�ம்பாமல் ஒளிந்�
மைறந்� ெகாண்��க்க ேவண்�ம் என்� வளநா�ைடயார் மனத்தில்
சந்ேதகப்பட்டார். தம� சந்ேதகம் ெமய்யாயி�ந்� �னிவ�ம் அப்ப� நடந்�
ெகாண்��ந்ததால்தான், ‘என்ைனக் கண்� ஏன் ஒளிந்� ெகாண்�ர்?’

என்� �னிவைர அவர் ேகட்க வி�ம்பினார். ஆனால் அவர் வி�ம்பியவா�
எ��ம் இங்� நைடெபறவில்ைல.

‘ெசய�ணர்�க்� �ன்னதாக உள்�ணர்� தயங்�ம் காரியங்கள் நல்ல
விைளைவத் த�வதில்ைல’— என்� அவர் பயந்ததற்� ஏற்ப நிகழ்ச்சிகள்
அங்� ேவ�விதமாக நிகழலாயின. அவர் நின்� தி�ம்பிப் பார்த்�க்
ெகாண்��ந்த இடத்திலி�ந்� தவச்சாைலயின் உட்பக்கம் ஒன்றைரப்
பைன�ரம் இ�ந்த�. எனேவ தீபத்�க்�ம், �வ�க்�ம் அ�கில் �னிந்�
அமர்வ� ேபால் ெதரிந்த ஆைள அவர் நன்றாகக் காண ��யவில்ைல, ‘அந்த
ஆள் அங்ேக அமர்ந்� �வ�ையப் ப�ப்பதற்�த் ெதாடங்கக் ��ம்’ என்�
அவர் எதிர்பார்த்ததற்� மாறாக நடந்த�.

உள்ேள தீபத்�க்�ம் �வ�க்�ம் அ�ேக கீழ் ேநாக்கித் தாழ்ந்த ைககள்
�டர் அைணந்�விடாமல் தீபத்ைத நிதானமாக ேமேல �க்கித்
தவச்சாைலயின் ெதன்ேனாைலக் �ைர இறப்பின் விளிம்பில் ெந�ப்�ப்
பற்�ம்ப� பி�த்தன. காய்ந்த ஓைலக் கீற்�க்களின் �னிப் ப�தியில் தீ
நாக்�கள் எ�ந்தன. வளநா�ைடயார் தி�க்கிட்டார். உள்ேள இ�ப்பவர்
�னிவராயி�க்கலாம் என்� தாம் நிைனத்த� பிைழயாகப் ேபான�மின்றி
உள்ேள மைறந்தி�ந்தவர் என்ன தீச்ெசயைலச் ெசய்வதற்காக
மைறந்தி�ந்தார் என்ப�ம் இப்ேபா� அவ�க்� விளங்கிவிட்ட�.

மைறந்தி�ந்தவர் ேவற்றாள் என்ப�ம் �ரிந்�விட்ட�.

“அேட, பாவி! இெதன்ன காரியம் ெசய்கிறாய்? ஒ� பாவ�மறியாத
�னிவர் தவச்சாைலயில் ெந�ப்� �ட்ட �ன் வந்தி�க்கிறாேய, உன்
ைகயிேல ெகாள்ளி ைவக்க…” — என்� உரத்த �ரலில் இைரந்� ெகாண்ேட



தீ �ட்�ம் ைகையக் �றிைவத்�த் தம்மிடமி�ந்த ேவைல வீசினார் அவர்.
�றி�ம் தப்பாமல் �றிைவக்கப்பட்ட இலக்�ம் தப்பாமல் சாமர்த்தியமாக அவர்
எறிந்தி�ந்�ம், அந்த ேவல் அவர் நிைனத்த பயைன விைளவிக்கவில்ைல.

தீபத்ைதக் கீேழ ந�வ விட்�விட்� அேத ைகயினால் அவர் எறிந்த
ேவைலப் பாய்ந்� பி�த்�விட்டான் அவன் தன் கண்கைளத் தீச்�டர் �சச்
ெசய்�ம் நிைலயில் எதிர்ப்�றத்� இ�ளிலி�ந்� �ள்ளிவ�ம் ேவைல எட்�ப்
பி�க்கத் ெதரிந்தவன் சாதாரணமானவனாக இ�க்க ���ெமன்�
ேதான்றவில்ைல வளநா�ைடயா�க்�. ஆனால் அவர் அப்ேபா� உடன�யாக
நிைனக்க ேவண்�ய�, ெந�ப்ைப அைணக்க ஏதாவ� ெசய்ய ���மா
என்� �ய�ம் �யற்சியாயி�ந்ததனால் எதிராளி ேவைல மறித்�ப்
பி�த்�விட்ட திறைமைய வியப்பதற்� அவ�க்� அப்ேபா� ேநரமில்ைல.

தவச்சாைலயின் �ைரேமல் ெந�ப்� நன்றாகப் பற்றிக் ெகாண்� எரியத்
ெதாடங்கியி�ந்த�. கண் இைமக்�ம் ேநரத்தில் ெந�ப்� �ட்�யவன்
அங்கி�ந்� எப்ப�ேயா ந�வியி�ந்தான். ேபாகிற ேபாக்கில் அவர் வீசிய
ேவைல�ம் பறித்�க் ெகாண்� ேபாயி�ந்தான் அந்தப் பாவி. எனேவ
ைகத்�ைணயாக இ�ந்த ேவைல�ம் இழந்� ெவ�ங்ைகேயா� தீப்பற்றிய
ப�தியில் ��ந்� தீைய அைணக்கத் தம்மால் ஏேத�ம் ெசய்ய இய�மா
என �யலேவண்�ய நிைலயிலி�ந்தார் அவர்.

உ�தி�ம், மனத்திட�ம் ெகாண்� தீப்பற்றிய ப�தியில் �ைழந்ேத
தீ�வெதன்� �ன்�றம் ேநாக்கி நடக்கப் பாதம் ெபயர்த்� ைவத்த
வளநா�ைடயார் ேமேல நடக்காமல் திைகத்� நின்� ெகாண்ேட தமக்� இ�
�றத்தி�ம் மாறிமாறிப் பார்த்தார். இ��ற�ம் ெநஞ்ைச ந�க்�றச் ெசய்�ம்
அதிசயங்கள் ெதன்பட்� அதிர்ச்சி தந்தன. உற்�ப் பார்த்ததால் அைதப்
�ரிந்� ெகாள்ள ��ந்த�. அந்த இடத்தில் அவ�க்� இ�பக்கங்களி�ம்
�ன்�ம் பின்�ம் சிறி� ெதாைல� ேவலிேபாலப் படர விடப்பட்��ந்த
மாதவிக் ெகா�களின் அடர்த்தியிலி�ந்� �ரிய �ங்கில் இைலகள்
சிலிர்த்�க் ெகாண்ெட�ந்தாற் ேபால் பளபளெவன்� மின்�ம் ேவல் �னிகள்
ெதரிந்தன. அவசரப் பார்ைவக்�ச் சற்�ச் ெசழிப்பான �ங்கில் இைலகைளப்
ேபாலத் ேதான்றிய அைவ உற்�ப் பார்த்தால் தம்ைம ேவல்�ைனகெளன நன்�
காட்�ன. வளநா�ைடயார், ஒ� ேவைள மாைலயி�ள் மயக்கத்தில் கா�ம்
ஆற்றல் மங்கிய கண்கள் தம்ைம ஏமாற்�கின்றனேவா என்ற சந்ேதகத்�டன்
வல��றம் ெமல்லக் ைக நீட்� மாதவிக் ெகா�யின் இைலகேளா�
இைலகளாகத் ெதரிந்த அந்த ேவல்களில் ஒன்றின் �னிையத் ெதாட்�ப்



பார்த்தார். சந்ேதகத்�க்கிடமின்றி இைலகளிைடேய ெதரிந்தைவ ேவல்
�ைனகள்தாம் என்பைத அவர் விளங்கிக் ெகாள்ள ��ந்த�. அந்த
விளக்க�ம் ேபாதாமல் இன்�ம் ஒ�ப� அதிகமாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள
வி�ம்பிய அவர் தாம் ெதாட்�ப் பார்த்த அேத ேவல்�ைனையப் பி�த்�ச்
சற்ேற அைசத்�ப் பார்த்தார். அவ்வள�தான்! �ற்� வைளயிலி�ந்� சீறிக்
ெகாண்� ேமெல�ந்� பா�ம் நாகப்பாம்� ேபால் அந்த ேவல்�ைன �ன்னால்
விைரந்� நீண்ட�! அப்ப� அந்த ேவல் �ைன பாய்ந்� நீ�ம் என்பைத
எதிர்பார்த்தவராக �ன்ெனச்சரிக்ைக�டன் விலகிக் ெகாண்��ந்தார்
வளநா�ைடயார். இல்லாவிட்டால் �ர்ைமயான அந்த ேவல் அவ�ைடய பரந்த
மார்பின் ஒ� ப�திக்�ள் ��ந்� �றப்பட்��க்�ம். தாம் எத்தைகய
�ழ்நிைலயில் மாட்�க் ெகாண்��க்கிேறாம் என்ப� அவ�க்�ப் �ரிந்த�.

எதிர்ப்பக்கம் பார்க்கிறாற்ேபால் நின்� ெகாண்� விழிகள் கா�
வைரயில் நீள, தமக்� இ��றங்களி�ம் அடர்ந்� இ�ண்� படர்ந்தி�ந்த
மாதவிப் �தைர ஊ��வி ேநாக்க �யன்றார் வளநா�ைடயார்.
தைரயிலி�ந்� அவர் நிற்�ம் உயரத்�க்�ம் ேமலாக ஒ�பாக உயரம் வைர
ெகா�கள் ஓங்கி வீசிப் படர்ந்தி�ந்ததனால் மாதவிப் �த�க்� ம��றம்
இ�ப்பவர்கைள அவ்வள� எளிதாகக் காண ��யவில்ைல. எனி�ம்
கண்கள், �க்�, ைககள் என்� தனித்தனிேய இைலகளின் அடர்த்திக்�
அப்பால் சி�சி� இைடெவளிகள் �லம் ஆட்கள் நிற்பதற்கான
அைடயாளங்கள் ெதரிந்தன. இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்� மாதவிப் �த�க்�
இ�ம்�க் கரங்கள் �ைளப்ப� ேபால் ேவல்கள் சிறி� சிறிதாக நீண்ட�.

இரண்� பக்கத்தி�ம் �ன்�ம் பின்�ம் சிறி� ெதாைல� வைரயில்
அணிவ�த்� நீட்�னாற்ேபால் நீ�ம் ேவல்கைளக் கண்� தீைய அைணக்�ம்
�யற்சிக்காகத் தாம் �ன் ெசல்லலாமா, ேவண்டாமா என்� தயங்கி நின்றார்
அவர். தீைய அைணப்பதற்காக அவர் �ன் ெசன்றால் அப்ப�ச்
ெசல்லவிடாமல் அவைரத் த�ப்ப� அந்த ேவல்க�க்�ம்,
அவற்�க்�ரியவர்க�க்�ம் ேநாக்கமாக இ�க்�ம் ேபால் ேதான்றிய�.

தீ�ம் இப்ேபா� அவர் ஒ�வேர தனியாக அைணத்� விட ���ம் என்ற
நிைலயில் இல்ைல. அங்� வீசிக் ெகாண்��ந்த ெப�ங்காற்றின் �ைண�ம்
ேசர்ந்� விட்டதனால் தீ ெகாண்டாட்டத்ேதா� பரவியி�ந்த�. அனல்
பரவியதனால் அ�கிலி�ந்த மரங்களிலி�ந்� பல்ேவ� பறைவகள் விதம்
விதமாகக் �ரெல�ப்பிக் ெகாண்� சிறக�த்�ப் பறந்தன. ஓைலக்
கீற்�க்கள் எரி�ம் ஒலி�ம், இைடயிைடேய இைணக்கப் ெபற்றி�ந்த
�ங்கில்கள் தீயில் ெவ�த்� �றி�ம் சடசடெவன்ற ஓைச�ம் அவர்



ெசவிகளில் உற்றன. அந்தக் ேகாரக் காட்சிையக் கண்�ெகாண்ேட ஒன்�ம்
ெசய்ய இயலாமல் நின்றி�ப்ப� அவ�க்� ேவதைனயாகத்தான் இ�ந்த�.

ஆயி�ம் ஒன்�ம் ெசய்வதற்� விடாமல் அந்த ேவல்கள் வி�கம் வ�த்�
அவைரத் த�த்�க் ெகாண்��ந்தன.

தீ மிகப் ெபரிதாக எ�ந்� தவச்சாைலக்� ேமேல வானம்
ெசம்ைமெயாளி�ம் �ைக�ம் பரவிக் காட்�யதால் அந்த வனத்தின் பல
ப�திகளில் இ�ந்த ேவ� மடங்கைள�ம், மன்றங்கைள�ம்
தவச்சாைலகைள�ம் ேசர்ந்தவர்கள் பதறி ஓ�வந்� ெகாண்��ந்தனர். தீ
வனம் ��வ�ம் பரவிவிடக் �டாேத என்ற கவைல அவர்க�க்�. அன்றி�ம்
தீப்பற்றியி�க்�ம் இடத்தில் யாராவ� சிக்கிக் ெகாண்��ந்தால்
��ந்தவைரயில் �யன்� காப்பாற்ற �ைனயலாம் என்� க�ைண
நிைனேவா� ஓ�வந்� ெகாண்��ந்தவர்க�ம் இ�ந்தனர்.

‘ஐேயா! தீப்பற்றி எரிகிறேத!’ என்� பதறி ஒலிக்�ம் �ரல்க�ம் ‘ஓ�
வா�ங்கள்! ஓ� வா�ங்கள்! தீைய அைணத்� யாைரயாவ� காப்பாற்ற
ேவண்�யி�ந்தா�ம் காப்பாற்றலாம்’ என்� விைரந்� ேகட்�ம் ெசாற்க�ம்
தி�தி�ெவன்� ஆட்கள் ஓ�வ�ம் கால� ஓைச�ம் தவச்சாைலைய
ெந�ங்கிக் ெகாண்��ந்தேபா� தமக்� இ��ற�ம் நீண்��ந்த ேவல்கள்
ெமல்லப் பின்�க்� நகர்ந்� மைற�ம் விந்ைதைய வளநா�ைடயார் கண்டார்.
அைதய�த்� மாதவிப் �தரின் அப்பால் இ��ற�ம் மைறவாக இ�ந்த
ஆட்கள் ெமல்ல அங்கி�ந்� ந��வைத�ம் அவர் உணர ��ந்த�. அந்தச்
சமயத்தில் இன்�ெமா� நிகழ்ச்சி�ம் நடந்த�. மாதவிக் ெகா�க�க்� ம�
பக்கத்திலி�ந்� ஒ� ேவல் பாய்ந்� வந்� வளநா�ைடயா�க்� �ன்
ஈரமண்ணில் �த்திக் ெகாண்� நின்ற�. அந்த ேவல் வந்� �த்திக்
ெகாண்� நின்ற அேத ேநரத்தில், “ெபரியவேர! உங்க�க்� மிக�ம் நன்றி.
நீங்கள் வீசி எறிந்த ேவைல இேதா தி�ப்பித் தந்தாகி விட்ட�. எ�த்�க்
ெகாண்� ேபசாமல் வந்த வழிேயா� ேபாய்ச் ேச�ங்கள்” என்ற ெசாற்கைள
இைரந்� �றிவிட்� ஏளனமாகச் சிரித்�க் ெகாண்ேட ெகா� ேவலிக்�
பின்�றமி�ந்� யாேரா ஓ�ச்ெசன்� மைறவைத�ம் வளநா�ைடயார்
கவனித்தார். அப்ேபா� அவ�ைடய நிைல தவிப்�க்�ரிய
இரண்�ங்ெகட்டான் நிைலயாக இ�ந்த�. இ�தைலக் ெகாள்ளி எ�ம்�
ேபால் ெசய்வதறியாமல் வ�ந்தி நின்றார் அவர். அங்ேக தீயின் நிைலேயா
அைணக்கலாம் என்� நிைனக்க�ம் இயலாதப� பரவிப் ெப�கிவிட்ட�.

இங்ேக மைறந்தி�ந்த ஆட்கேளா தப்பி விட்டார்கள். அந்நிைலயில் தீப்பற்றி
எரி�ம் தவச் சாைலக்��ன் தாம் மட்�ம் தனியாக நின்� ெகாண்��ப்ப�



எப்ப�ெயப்ப�ேயா பிறர் தம்ேமல் சந்ேதகம் ெகாள்ள ஏ�வாகலாம் என்�
ேதான்றிய� வளநா�ைடயா�க்�. ‘தவச்சாைலக்�த் தீ �ட்�யேத
அவர்தான்’ என்� வ�கிறவர்கள் நிைனத்�விட்டா�ம்
வியப்பைடவதற்கில்ைல. அந்தப் பரபரப்பான �ழ்நிைலயில், ‘ெந�ப்�
�ட்�ய� தாமில்ைல’ என்� ம�ப்பதற்�ம் அவரிடம் ேபாதிய சான்�கள்
இல்ைல. ஓ�வ�கிற அக்கம்பக்கத்தார் கால� ஓைச மிக�ம் ெந�ங்கிக்
ெகாண்��ந்த�.

தீரச் சிந்தித்தபின் அப்ேபா�ள்ள �ழ்நிைலயில் தாம் ெசய்யக்��ய
ஒேர நல்ல காரியம் ‘அங்கி�ந்� ெம�வாக ந�விச் ெசன்�வி�வ�தான்’

என்ற ���டன் கீேழ �த்திக் ெகாண்� நின்ற தம் ேவைல எ�த்�க்
ெகாண்� மரஞ்ெச� ெகா�களின் மைறவில் ப�ங்கி நடந்தார்
வளநா�ைடயார். ஆனால் அங்� நின்� ெகாண்��ப்ப� எப்ப�த் தவறான
அ�மானத்�க்� இடங்ெகா�த்�த் தம்ேமல் பழி �மத்தப்படக் காரணமா�ம்
என்� அவர் பயந்தாேரா, அப்ப�ப் பயந்த� அவர் ெசன்�
ெகாண்��க்�ம்ேபாேத நடந்�விட்ட�. ஓ�வந்� ெகாண்��ந்தவர்களில்
யாேரா ஓரி�வர் மைறந்� ப�ங்கிச் ெசல்�ம் அவ�ைடய உ�வத்ைதப்
பார்க்க ேநர்ந்� விட்டதனால், ‘தீ ைவத்தவன் அேதா ஓ�கிறான்!

விடாதீர்கள் பி��ங்கள்’ என்� ெப�ங்�ரல் எ�ந்த�. உடேன வந்த
�ட்டத்தில் ஒ� ப�தி அவர் ெசன்� ெகாண்��ந்த பக்கம் தி�ம்பிப்
பாய்ந்� அவைரத் �ரத்தத் ெதாடங்கிய�. எந்தப் பழிக்காக அவர் அங்�
நிற்கப் பயந்� ெசன்றாேரா, அந்தப் பழி தம்ைமத் �ரத்திக் ெகாண்ேட வந்�
விட்டேத என்� ெதரிந்த ேபா� �ரத்�பவர்களிடம் அகப்படாமல் ஓடத்
ெதாடங்�வைதத் தவிர ேவ� வழி அவ�க்�ம் ேதான்றவில்ைல. கால்கள்
ெசன்ற ேபாக்கில் ��ைமயில் ஏலாைமைய�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல்
ஓடலானார் அவர். பின்னால் �ரத்திக் ெகாண்� வந்தவர்கள் ஆத்திரத்தில்
வீசி எறிந்த கற்க�ம், கட்ைடக�ம் அவர்ேமல் வி�ந்� சிராய்த்� இரத்தம்
கசியச் ெசய்தன. அவ�க்�ம் அவைரத் �ரத்தியவர்க�க்�ம் இைடேய
அந்த �ன்னிர� ேநரத்தில் சக்கரவாளக் ேகாட்டத்ைத ஒட்�ய காட்�க்�ள்
ஒ� ெபரிய ஓட்டப்பந்தயேம நடந்� ெகாண்��ந்த�. எல்ேலா�ேம �ரத்தி
வைளத்�க் ெகாண்� விரட்�யி�ந்தால் அவர்பா� ேவதைனயாகப்
ேபாயி�க்�ம். நல்ல ேவைளயாக வந்த �ட்டத்தில் ஒ� ப�தி தீயைணக்�ம்
�யற்சிக்காகத் தவச்சாைலய�கிேலேய தங்கிவிட்ட�.

ஓ�ஓ�க் கைளத்�ப்ேபான வளநா�ைடயார் இனி ேமல் ஓ�னால் கீேழ
வி�ந்�விட ேந�ம் என்கிற அள� தளர்ந்தி�ந்தார். �ரத்�கிறவர்க�ம்



விடாமல் �ரத்திக் ெகாண்� வந்தார்கள்.

அந்நிைலயில் அவர் ஒ� காரியம் ெசய்தார். ேமேல ஓட ��யாமல்
��காட்�க் ேகாட்டத்ைத ஒட்�யி�ந்த பாழைடந்த காளிேகாவில் ஒன்றின்
இ�ண்ட ப�தியில் ��ந்� �ச்� இைரக்க நின்றார்.

“வா�ங்கள்!” என்ற ெமல்லிய அைழப்�க் �ரேலா� பின்�றத்�
இ�ளிலி�ந்� இரண்� ைககள் அவ�ைடய ேதாைளத் தீண்�ன.

வளநா�ைடயார் இ�ண்� பயங்கரமாயி�ந்த அந்த இடத்தில்
பின்�றமி�ந்� ஒலித்த �ரல் தமக்�ப் பழக்கமாகயி�ந்தைத உணர்ந்தா�ம்
தற்காப்�க்காகத் ேதாள்ேமல் வி�ந்த ைககைள உதறிவிட்� விைரந்�
தி�ம்பி ேவைல ஓங்கினார். ஓங்கிய ேவைல அந்தக் ைககள் எதிேர ம�த்�ப்
பி�த்தன.

“ேவைல ஓங்�வதற்� அவசியமில்ைல. நான்தான் அ�ட்ெசல்வர்!
என்ைன இவ்வள� �லபமாக ேவலாேல �த்திக் ெகான்�விட
ஆைசப்படாதீர்கள். நான் இன்�ம் சிறி� காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்�
ெதாைலக்க ேவண்�ய அவசியமி�க்கிற�” என்� சிரித்�க் ெகாண்ேட
�ரல் அைடயாளம் ெதரி�ம்ப� ெதளிவாகக் �றிவிட்� வளநா�ைடயா�க்�
அ�கில் வந்� நின்� ெகாண்டார் அ�ட்ெசல்வ �னிவர்.

வளநா�ைடயா�க்� வியப்� அடங்கச் சில கணங்கள் ஆயின.



உலகத்�க்� ஒ� ெபாய்!

ஆத்திரமைடந்� �ரத்திக் ெகாண்� வந்த �ட்டத்தினரிடமி�ந்� வீர
ேசாழிய வளநா�ைடயார் தப்பி விட்டார். �ரத்தி வந்தவர்கள் சிறி� ேநரம்
காளிேகாவில் �ற்�ப் �றங்களில் ேத�ப் பார்த்�விட்�, அப்பா�ள்ளைவ
மயானப் ப�திகளாதலால் அங்ேக �ைழந்�ேபாக அ�வ�ப்�ம் �ச்ச�ம்
ெகாண்�, வந்த வழிேய தி�ம்பிவிட்டார்கள். அவர்கள் தி�ம்பிச்
ெசல்கிறவைர ெமௗனமாய், �ச்�வி�கிற ஒலி�ட இைரந்� ேகட்�விடாமல்
இ�ளில் மைறந்தி�ந்த �னிவ�ம் வளநா�ைடயா�ம் சற்ேற ெவளிப்
பக்கமாக நகர்ந்� வந்� காளிேகாவில் �றட்�ல் எதிெரதிராக
உட்கார்ந்�ெகாண்டார்கள். ேசாகம் மி�ந்� நாத்த�த�த்�த் �க்கம்
விசாரிக்கிற �ரலில் ேபச்ைச ஆரம்பித்தார் வளநா�ைடயார்.

“�னிவேர! உங்க�ைடய தவச்சாைல ���ம்…”

“ெந�ப்� ைவக்கப் ெபற்� அழிந்� ேபாய்க்
ெகாண்��க்கிறெதன்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்�தான் இந்தக் காளி
ேகாவிலில் இ�ட்�ல் உட்கார்ந்தி�க்கிேறன். தவச்சாைல எரிந்ததனால்
எனக்� ஒன்�ம் இழப்ேப இல்ைல. அங்கி�ந்� என்ெனன்ன ெபா�ள்கைள
ெந�ப்�க் கிைரயாகாமல் காத்�க் ெகாண்� வர ேவண்�ேமா அவற்ைற
நான் ெகாண்� வந்� விட்ேடன். உைடயாேர, இேதா பா�ங்கள்,

தவச்சாைலயில் எரி �ள்வதற்�ச் சிறி� ேநரத்�க்� �ன்ேப நா�ம் இந்தப்
ெபா�ள்க�ம், அங்கி�ந்� �கமாகத் தப்பி இந்த இடத்�க்� வந்தாயிற்�.”

இவ்வா� �றிக் ெகாண்ேட அந்தக் ேகாயிலின் இ�ண்ட
�ைலயிலி�ந்� �வ�கள், மான்ேதாலாசனம், கமண்டலம், ேயாகதண்டம்
�தலிய ெபா�ள்கைளெயல்லாம், ஒவ்ெவான்றாக எ�த்�க் காண்பித்தார்
�னிவர்.

“தவச்சாைலக்� யாேரா தீ ைவக்கப் ேபாகிறார்கெளன்� உங்க�க்�
�ன்ேப ெதரிந்தி�க்�ம் ேபாலி�க்கிறேத, �னிவேர?”



“ஆகா! ெதரியாமெலன்ன? நன்றாகத் ெதரி�ம். யார் எதற்காக என்ன
ேநாக்கத்�டன் தீ ைவக்க வரப் ேபாகிறார்கள் என்ப��ட எனக்�த் ெதரி�ம்
உைடயாேர. எந்த நாழிைகயில் ெந�ப்� ைவக்க வ�வார்கெளன்ப�ம்
ெதரி�ம். அதனால் தாேன உங்கள் இல்லத்திலி�ந்� ெசால்லிக் ெகாள்ளாமல்
அவசரமாகப் �றப்பட்� வந்ேதன்.”

“�னிவேர! நீங்கள் ெபரிய தவ� ெசய்�விட்�ர்கள் �ன்ேப
ெதரிந்தி�ந்�ம் என்னிடம் ஒ� வார்த்ைத ெசால்லாமல் இ�ந்�விட்�ர்கேள!

என்னிடம் ெசால்லியி�ந்தால் எப்ப�யாவ� �ன்ேனற்பா� ெசய்� இ�
நடக்காமல் காத்தி�க்கலாேம?”

“இ�க்கலாம்! ஆனால் இ�தான் நடக்கேவண்�ம் என்ப� என்�ைடய
ஆைசயாக இ�க்�ம்ேபா� நீங்கள் எப்ப� இைதத் த�க்க ���ம்? இன்�
என்�ைடய தவச்சாைல தீப்பற்றி எரியாமற் ேபாயி�ந்தால்தான் நான்
வ�த்தப்பட ேநர்ந்தி�க்�ம். அப்ப�யில்லாமல் அ� அ�ேயா� எரிந்�
ேபானதில்தான் எனக்�ப் ெப� மகிழ்ச்சி.”

இைதக் ேகட்�, �னிவர் தம் நிைனேவா�தான் ேப�கிறாரா அல்ல�
மனம் ெவ�த்�ப் ேபாய் இப்ப�ப் பிதற்�கிறாரா என்� �ரியாமல் திைகத்�ப்
ேபாய் விட்டார் வளநா�ைடயார்.

“உங்கைளத் ேத�க்ெகாண்�தான் நா�ம் தவச்சாைலக்� வந்ேதன்.

அங்ேக �வ� விரித்தப�யி�ந்த�, தீப�ம் எரிந்� ெகாண்��ந்த�.

ஆைகயால் நீங்கள் உள்ேளதான் இ�ப்பீர்கெளன நிைனத்ேதன்”— என்�
ெதாடங்கித் தவச்சாைலயில் நிகழ்ந்தவற்ைற�ம் தாம் தவறாகப் �ரிந்�
ெகாள்ளப்பட்� ஆட்களால் �ரத்தப்பட்டைத�ம் �னிவ�க்� விரிவாகச்
ெசான்னார் வளநா�ைடயார். எல்லாவற்ைற�ம் ேகட்� விட்� �னிவர்
சிரித்தார்.

“�ைடத்� ைவத்தாற்ேபால் எல்லாவற்ைற�ம் ஒழித்�க்ெகாண்� வந்�
விட்டால் தவச்சாைலயில் யா�ேம இல்ைல என்� ெந�ப்� �ட்ட வந்தவர்கள்
நிைனத்�க் ெகாண்� ேபசாமல் தி�ம்பிப் ேபாயி�ப்பார்கள். உள்ேள நான்
இ�ப்பதாக அவர்கள் நிைனத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பதற்காகத்தான்
ஒ� பாவைனக்காக அந்தச் �வ�ைய�ம், தீபத்ைத�ம் அப்ப� ைவத்� விட்�
வந்ேதன். தீ ைவத்தவர்கள் நான் தவச்சாைலக்�ள்ேளயி�ந்� ெவளிேயற
��யாமல் தீயில் சிக்கி மாண்� ேபாக ேவண்�ெமன்பதற்காகத்தான் இந்தச்



ெசயலிேலேய இறங்கினார்கள். இப்ேபா� அவர்கள் அப்ப� நிைனத்� நான்
தீயில் மாண்�விட்டதாக மகிழ்ந்� ெகாண்�தான் ேபாயி�ப்பார்கள்.

அவர்கள் அப்ப� நிைனத்�க் ெகாண்� ேபாக ேவண்�ெமன்� தான்
எனக்�ம் ஆைச!”

“இ� என்ன ��ரமான ஆைச? நீங்கள் ஏன் இப்ப�ெயல்லாம்
ேப�கிறீர்கள்? நீங்கள் உயி�டன் இ�க்�ம் ேபா� தீயில் சிக்கி இறந்ததாக
எல்லா�ம் எதற்காக நிைனக்க ேவண்�ம்? அதனால் உங்க�க்� என்ன
ஆக்கம்?”

“நிைறய ஆக்கம் இ�க்கிற� உைடயாேர! இத்தைகயெதா�
ெபாய்யான ெசய்தி உடேன மிக அவசியமாக அவசரமாக ஊெரங்�ம்
பரவேவண்�ம். நான் உயிேரா��ப்பதாக ெவளி�லகத்�க்�த் ெதரிகிற
வைரயில் இளங்�மர�ைடய உயி�க்�ப் பைககள் ெந�ங்கிக்
ெகாண்ேடயி�க்�ம். நான் உயிேரா�ல்ைல என்� உலகம் ஒப்�க் ெகாள்�ம்ப�
ெசய்�விட்டால் இளங்�மரன் உயிேரா�யி�ப்பதற்� விட்�விட
அவனறியாமேல அவ�க்� ஏற்பட்��க்�ம் பைகவர்கள் �ன் வரலாம்.”

“எனக்� ஒன்�ேம விளங்கவில்ைல! ஒேர �ழப்பமாயி�க்கிற�. உங்கள்
தவச்சாைலக்�த் தீ ைவக்க வந்தவர்கள் யாெரன்� உங்க�க்�த்
ெதரி�மானால் எனக்� ஏன் ெசால்லக் �டா�. நீங்கள் உயி�டனி�ப்ப�
உலகத்�க்�த் ெதரிகிற வைரயில் இளங்�மர�க்�ப் பைகவர்கள் ஏற்ப�ம்
என்கிறீர்கள்! இ��ம் எனக்�த் ெதளிவாக விளங்கவில்ைல. ேம�ம்
தவச்சாைலயில் ெந�ப்�க்� இைரயாகாமல் நீங்கள் தப்பி வந்� இங்ேக
உயிேரா��ப்பைத நான் ஒ�வன் பார்த்�த் ெதரிந்� ெகாண்� விட்ட பின்�
உங்களால் எப்ப� உலகத்ைத ஏமாற்ற ���ம்?”

“���ம்! உங்கைள என்�ைடய ேவண்�ேகா�க்�க் கட்�ப்படச்
ெசய்�விடலாம் என்� நான் நம்�வ� சரியானால் நிச்சயமாக உலகத்ைத
ஏமாற்றிவிட ���ம். இன்� இர� இரண்டாம் சாமத்தில் �ம்�காரிலி�ந்�
மணிபல்லவத்�க்�ப் �றப்ப�ம் கப்பலில் ஏறி யா�ம் அறியாமல்
ெசன்�விடலாெமன்� நிைனக்கிேறன். நான், ேநற்� �ன் தினம் பைடக்கலச்
சாைலயில் நீலநாக மறவைரச் சந்தித்� இளங்�மரைனப் பற்றி சில
ெபா�ப்�கைள அவர் ஏற்�க் ெகாள்�ம்ப� ெசய்தி�க்கிேறன். ஆயி�ம்
நாைளக் காைலயில் நான் தீயில் மாண்� ேபானதாகச் ெசய்தி பர�ம்ேபா�
நீலநாக மறவ�ம் அைத ெமய்ெயனேவ நம்�வார். எவ�ம் ெமய்ெயன்�



நம்�வதற்� ஏற்றாற்ேபாலத்தான் �ழ்நிைலைய உ�வாக்கியி�க்கிேறன்.

உண்ைமயில் நான் சாகவில்ைல என்ப� உங்க�க்� மட்�ேம ெதரி�ம்.
விண்மகள் மண்மகள் சாட்சியாய்க் காலம் வ�கிறவைர இந்த உண்ைமைய
இளங்�மரன், உட்பட எவ�க்�ம் ெசால்வதில்ைல என்� இப்ேபா� நீங்கள்
எனக்�ச் சத்தியம் ெசய்� ெகா�க்க ேவண்�ம்.”

“இந்த சத்தியத்ைத நான் ெசய்� ெகா�க்க மாட்ேடெனன்�
ம�த்தால்…?”

“ம�த்தால் ேவ� வழியில்ைல, ெமய்யாகேவ நான் இறந்�ேபாக
ேவண்�ய�தான். சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�ப் �தம் நின்ற வாயிலின் ேமேல
ஏறிப் �தச் சிைலயின் உச்சியிலி�ந்� கீேழ �தித்� ஊரறிய உயிைர
வி�ேவன், ஏெனன்றால் எனக்� என் உயிைரவிட இளங்�மரன் உயிர் ெபரி�”

என்றார் அ�ட்ெசல்வ �னிவர்.

இந்தக் �ரலின் உ�திையக் ேகட்டபின் �னிவர் இப்ப�ச் ெசய்யத்
தயங்கமாட்டார் என்� வளநா�ைடயா�க்� நன்றாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள
��ந்த�.

“�னிவேர! இளங்�மர�க்�க்�ட நீங்கள் உயிேரா��ப்ப� ெதரியக்
�டாெதன்கிறீர்கேள?” என்றார் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் வியப்�டன்.

“அப்ப�யல்ல, ஒ� �றிப்பிட்ட காலம் வ�கிறவைர அவ�க்� இ�
ெதரிய ேவண்டாம். அப்�றம் நாேன தக்க சமயத்தில் தக்க ஆள் �லம்
உங்கைள�ம் அவைன�ம் நான் இ�க்�மிடத்�க்� வரவைழத்� உங்கள்
இ�வரிட�ம் இப்ேபா� நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ளத் தவிக்�ம் சில
உண்ைமகைளச் ெசால்வதற்� ேநரி�ம். அந்தச் சமயத்தில் ‘நான்
இறக்கவில்ைல’ என்� இளங்�மர�ம் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம். அ�
வைரயில் அவ�க்�ம் இ� ெதரியாமலி�ப்பேத நல்ல�.”

“அந்தச் சமயம் எப்ேபா� வ�ேமா, �னிவேர?”

“அேநகமாக அ�த்த ஆண்� ைவகாசி விசாகம் �த்த
ெபௗர்ணமிக்�ள் அந்த நல்ல சமயம் வாய்க்கலாம்.”

“இத்தைன வய�க்�ேமல் இந்த ��ைமக் காலத்தில் என்ைன ஒ�
ெபாய்ையக் காப்பாற்�வதற்காகச் சத்தியம் ெசய்யச் ெசால்�வ�



உங்க�க்ேக நன்றாயி�க்கிறதா? இ� அ�க்�மா �னிவேர…?”

“ெபாய் ெமய் என்பதற்� நான் இன்� காைல உங்களிடம் �றிய
விளக்கத்ைத நிைனத்�க் ெகாள்�ங்கள். உைடயாேர! பின்� நன்ைம
பயப்பதற்�க் காரணமான ெபாய்�ம் ெமய்தான்! நீங்கள் ெசய்யப் ேபா�ம்
இந்தச் சத்தியத்தினால் இரண்� உயிர்கைளக் காப்பாற்�ம் �ண்ணியத்ைத
அைடகிறீர்கள்…”

ம�ேபச்�ப் ேபசாமல் �னிவ�ைடய வல� ைகயில் தம� வல� ைகைய
ைவத்� ‘மண்மகள் விண்மகள் சாட்சியாக �னிவர் உயிேரா��க்�ம்
ெமய்ையக் ��வதில்ைல’ என்� சத்தியம் ெசய்� ெகா�த்தார் வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார். அைதக் ேகட்� �னிவர் �கம் மலர்ந்த�.



நீலநாக மறவர்
இளங்�மர�ம், நண்பர்க�ம் ம��ர்ப் பாக்கத்தின் ஒ� �றத்ேத
அைமந்தி�ந்த நீலநாக மறவரின் பைடக்கலச் சாைலக்�ள் �ைழந்தேபா�
அங்ேக ஆரவார�ம் ����ப்�ம் நிைறந்த �ழ்நிைல நிலவிய�. பல
இைளஞர்கள் தனிதனிக் ��க்களாக�ம் ேவ� ேவ� ப�திகளாக�ம்
பிரிந்� வாட்ேபார்ப் பயிற்சி�ம், விற்ேபார், மற்ேபார்ப் பயிற்சிக�ம் ெபற்�க்
ெகாண்��ந்தார்கள். வாேளா� வாள் ேமா�ம் ஒலி�ம், ேவல்கள் �ழ�ம்
ஓைச�ம், வில்லிலி�ந்� அம்�கள் பா�ம் விைரந்த ஒலி�ம், இைளஞர்களின்
ஆரவாரக் �ரல்க�ம் நிைறந்த பைடக்கலச் சாைலயின் பயிற்சிக்களேம
சிறியெதா� ேபார்க்களம் ேபால் காட்சியளித்த�. இைடயிேலேய பைடக்கலச்
சாைலத் தைலவராகிய நீலநாக மறவரின் கம்பீரமான சிங்கக் �ரல் �ழங்கி,
வீரர்கைள ஏ�தல் ெசய்�ம் ஆைணயிட்�ம் ஆட்சி�ரிந்� ெகாண்��ந்த�.

�ழங்கி ��ந்த பின்�ம் ெந�ேநரம் ஒலித்�க் ெகாண்ேடயி�ப்ப� ேபாலக்
கட்டைளயி�ம் கம்பீரத் ெதானி�ள்ள �ரல் அ�!

பி�ம்மாண்டமான அந்தப் பைடக்கலச் சாைல, கட்�டங்க�ம்,
மாளிைகக�ம், யாைனகள் �திைரகைளக் கட்�ம் சி�சி� �டங்க�ம்
உள்ளடங்கிய மிகப் ெபரிய ேசாைலயில் நான்� �ற�ம் �ற்� மதில்கேளா�
அைமந்தி�ந்த�. ேவல், வாள் ேபான்ற பைடக்கலங்கைள உ�க்கி வார்க்�ம்
உைலக் �டங்க�ம் அதற்�ள் அைமந்தி�ந்தன. அதனால் உைலக்
�டங்களில் ேவல்கைள�ம் வாள்கைள�ம் வ�த்� உ�வாக்�ம் ஒலி�ம்
அங்கி�ந்� எ�ந்� பரவிக் ெகாண்��ந்த�. பைடக்கலச் சாைலயின்
எல்ைலயாகிய மதிற்�வ�க்� அப்பால் காவிரிப் �ம்பட்�னத்திேலேய வய�
�திர்ந்த�ம் எண்ணற்ற வி��கைள ஊன்றி மண்ணின் ேமல் உரிைம
ெகாண்டா�வ�மான ெபரிய ஆலமரம் ஒன்� இ�ந்த�.

ஒ� ேபரரசன் ேகாட்ைட ெகாத்தளங்கேளா� அரண்மைன
அைமப்பதற்�த் ேதைவயான நிலப்பரப்ைபக் காட்��ம் சற்� மி�தியான
நிலப்பரப்பி�ம் தன் நிழல் பரப்பில் வீழ்�ன்றிப் படர்ந்� பரந்தி�ந்த அந்த



ஆலமரத்ைத அ�கினாற்ேபால் சிவன் ேகாவில் ஒன்�ம் இ�ந்த�; �ம்�கார்
மக்களின் ேபர�ட் ெசல்வனான �க்கண் இைறவன் ேகாவில் ெகாண்��ந்த
அந்த இடத்�க்� ஆல�ற்றம் [^ஆல�ற்றத்� இைறவன் ேகாவில் அந்தக்
காலத்�ப் �ம்�காரில் அைமந்தி�ந்தைத அகநா�� 181வ� பரணர்
பாட்டால் அறிய ��கிற�.] என்� ெபயர் வாய்த்தி�ந்த�.

‘ஆல�ற்றத்� அண்ணலார்’ என்� அந்தப் ப�தி மக்கள் ெகாண்டா�ம்
இந்த இைறவ�க்� அ�த்தப�யாக அங்ேக ெப�ைம வாய்ந்தவர் நீலநாக
மறவர்தாம். அவ�ைடய பைடக்கலச் சாைலக்�ம்; ஆல�ற்றத்�க்
ேகாவி�க்�ம் அப்பால் ெவண்பட்� விரித்தாற்ேபால் கடற்கைர மணல்ெவளி
நீண்� அகன்� ேநாக்� வரம்� ���ம்வைர ெதரிந்த�. நீலநாக மறவரின்
பைடக்கலச் சாைலயி�ம் அைதச் �ழ்ந்தி�ந்த ப�திகளி�ம் வீரத்
தி�மகள் ெகா� வீற்றி�ப்பைதப் ேபான்றெதா� கம்பீரக் கைள எப்ேபா�ம்
நிலவிக் ெகாண்��ந்த�. எப்ேபா�ம் கண்�க்� நிைறவாகக்
காட்சியளித்�க் ெகாண்��ந்த�.

இளங்�மர�ம், மற்ற நண்பர்க�ம் ேநராகப் பைடக்கலச் சாைலயில்
மைடப்பள்ளிக்�ச் ெசன்� வயி� நிைறய உணவ�ந்தினார்கள். எப்ேபா�
வந்தா�ம் எத்�ைணப் ேபேரா� வந்தா�ம், தங்கள் ெசாந்த
இல்லத்ைதப்ேபால் க�தித் தங்கிக் ெகாள்ள�ம், பழக�ம் தம்�ைடய பைழய
மாணவர்க�க்� உரிைமயளித்தி�ந்தார் நீலநாக மறவர். இளங்�மரன்,

கதக்கண்ணன் ேபான்ற சிறப்�ம் ெந�க்க�ம் உள்ள மாணவர்க�க்� அந்த
உரிைம சற்� மிைகயாகேவ உண்�. நீலநாக மறவரின் ெப�ைமக்�ம்,
வீரத்�க்�ம் �ன்னால் எப்ேபா�ம் எல்ேலா�ம் மாணவர்கள்தாம். வீரம்
விைளகின்ற வளமான நிலம் அ�. அந்த நிலத்தில் அதன் வீர விைள�க்�க்
காரணமான ெப�மக�க்� �ன்னால் இைளஞர்கள் வணங்கியப�
வ�வ�ம், பணிந்� கற்ப�ம், வணங்கியப� ெசல்வ�ம் பழைமயான
வழக்கங்கள். ஆல�ற்றத்தின் மாெப�ம் ஆலமரத்ைதப் ேபாலேவ நிைறய
வீழ்� ஊன்றிப் படர்ந்த �கழ்ெபற்றவர் நீலநாக மறவர், அவ�ைடய ெப�
நிழலில் தங்கிப் பைடக்கலப் பயிற்சி ெபற்�ச் ெசன்றவர்க்�ம் இப்ேபா�
பயிற்சி ெப�கிறவர்க�க்�ம், இனிேமல் பயிற்சி ெபறப் ேபாகிறவர்க�க்�ம்
ஆல நிழல்ேபால் பரந்� காத்தி�ந்த� அவ�ைடய பைடக்கலச் சாைல.

உண� ��ந்த�ம் கதக்கண்ண�ம் மற்ற நண்பர்க�ம் பின் ெதாடர
நீலநாக மறவர். நின்� ெகாண்��ந்த ப�திக்� விைரந்� ெசன்றான்
இளங்�மரன். எதிேர அவைனக் கண்ட ஊழியர்க�ம் பயிற்சி ெபற



வந்தி�ந்த மாணவர்க�ம், ேவ� பல வீரர்க�ம் மலர்ந்த �கத்ேதா�
வணக்கம் ெச�த்தி வரேவற்றார்கள். ெப�மதிப்ேபா� வழி விலகி நின்�
ெகாண்டார்கள். இளங்�மரைன வளர்த்தவர் அ�ட்ெசல்வ �னிவர்
என்றா�ம் நீலநாக மறவ�க்�ம் அவன் ெசல்லப் பிள்ைள. எவ�க்�ம்
ெநகிழ்ந்� ெகா�க்காத இ�ம்� மனிதரான நீலநாக மறவர் இளங்�மரனிடம்
மட்�ம் அன்� மயமாக ெநகிழ்ந்� வி�வ�ம், சிரித்�ப் ேப�வ�ம் வழக்கம்.
அதனால் அவ�க்� அந்தப் பைடக்கலச் சாைலயின் எந்தப் ப�தியி�ம்,
எவரிடத்தி�ம் தனிமதிப்�ம், அளவற்ற ேபரன்�ம் அளிக்கப்பட்� வந்தன.

ெப� வீரராகிய நீலநாக மறவர் இளங்�மரனிடம் சிரித்�ப் ேபசிப்
பழ�வ�ம் ெவளிப்பைடயாக அன்� ெச�த்�வ�ம் மற்றவர்க�க்�
வியப்பாயி�ந்ததற்�க் காரணம் உண்�. அவர் வியப்பதற்�ம்
வணங்�வதற்�ம் உரியவேர ஒழிய ெந�ங்கிப் பழ�வதற்� உரியவரல்லர்.
அவராகேவ �ன்வந்� யாரிடமாவ� பழ�கிறார் என்றால் அவ்வா�
பழக்கத்�க்� ஆளானவ�ைடய எதிர்காலத்ைத அவர் இப்ேபாேத
கணித்தறிந்� உ�தியாக நம்பி மதிக்கத் ெதாடங்கிவிட்டார் என்� ெதரிந்�
ெகாண்� விடலாம். அ�ட்ெசல்வ �னிவர், வீரேசாழிய வளநா�ைடயார்
ேபான்ற வய� �திர்ந்த சான்ேறார்களிடம் நீலநாக மறவர் ெந�ங்கிப் பழகிய
காரணம் ேவ�. தம்ைமப் ேபாலேவ அவரவர்கள் �ைறயில் அவ்வி�வ�ம்
இைணயற்� விளங்கினார்கள் என்�ம் மதிப்பீ� பற்றி வந்த பழக்கம் அ�.

சிறப்�க்�ரிய ேசாழ அர� ��ம்பத்�ப் பிள்ைளக�ம், �னல் நாட்�ல்
அங்கங்ேக ெப�ைமேயா��ந்த ேவளிர்கள் எனப்ப�ம் ��நில மன்னர்
��யில் வந்த இைளஞர்க�ம், நீலநாக மறவரிடம் மாணவர்களாக
இ�ந்தார்கள். அவர்களிடம் �டத் தம� க�ைம�ம் கம்பீர�ம் �ன்றாமல்
அளேவா� பழகிய நீலநாகர் இளங்�மரைனச் ெசல்லப் பிள்ைளயாகக்
க�திய� ெவளிேய ெதரியாமல் பலர் மனத்�க்�ள் ெபாறாைம ெகாள்ள�ம்
இடமளித்தி�ந்த�.

எல்லா மாணவர்க�க்�ம் உண்ண�ம், தங்க�ம், பைடக்கலச்
சாைலயில் உள்ள பிற வசதிகைள அ�பவித்�க் ெகாள்ள�ம் பரந்த
மனத்ேதா� இடம் ெகா�த்தி�ந்தா�ம் நீலநாக மறவர் தாேம அ�கில் வந்�
அன்ேபா� ேதாைளத் த�வி நின்� சிரித்� உைரயா�கிற உரிைமைய
இளங்�மர�க்ேக ெகா�த்தி�ந்தார்.



‘இவைர அ�ைம ெகாண்� ஆளலாேம’ என்� ெப�ம் ேபரரச�ம்
அ�கில் நின்� நிைனக்க ��யாத அ�ம் ெப�ந் ேதாற்றம் நீலநாக
மறவ�ைடய�. அவைரக் காட்��ம் உயரமாக வளர்ந்தவர்கள் காவிரிப்
�ம்பட்�னத்� எல்ைலக்�ள் இ�ப்பார்களா என்பேத ஐயத்�க்�ரிய�தான்.

நல்ல வளர்ச்சி�ம் ெகா�ப்�ம் உள்ள �திய ஆண்யாைன ஒன்�
மதங்ெகாண்� வந்� நிமிர்ந்� நிற்ப�ேபால் ேதாற்றம் வாய்த்தி�ந்த�.

அவ�க்� வாள் �னிகைளப் ேபால் இ��ற�ம் நீண்� வளர்ந்தி�ந்த
வளமான மீைச, படர்ந்த �கத்�க்� எ�ப்பாக அைமந்தி�ந்த�. அடர்ந்த
��வங்களின் கீேழ கனமான இைமகேளா� �ழன்� வி�வனேபால்
ேமெல�ந்� ேதான்�ம். சிவந்த ெபரிய கண்கள். இரண்� பக்கத்�க்
கன்னங்களி�ம் �ட்�க்ேகால் ெகாண்� காய்ச்சி இ�ந்த� ேபால் ெபரிய
க�ப்�த் த�ம்�கள் ேவ� அந்த �கத்தின் க�ைமையப் ெப�கச் ெசய்�
காட்�ன. அவர் அங்கிையக் கழற்றிவிட்� நிற்�ம்ேபா� பார்த்தால் இப்ப�
எத்தைனேயா த�ம்�கைள�ம் �ண்பட்ட �வ�கைள�ம் அவர� மார்பி�ம்
ேதாள்களி�ம் காண ���ம். �ண்களால் வளர்ந்த �கழ்ச் ெசல்வர் அவர்.
பிறைரப் �ண்ப�த்தி அைடந்த �கழன்� அ�; தாேம �ண்பட்� அைடந்த
�கழ் அவ�ைடய�. இ�ம்பில் உ�க்கி வளர்த்த� ேபான்ற அந்த உடல்
எத்தைனேயா ேபார் �ைனக�க்�ம் ஈ�ெகா�த்�ப் பா�பட்ட
சிறப்�ைடய�, ஆனால் அேத உடல் தன்�ைடய ெசாந்தப் �லன்களின் ேபார்
�ைனக்� இன்� வைரயில் ேதாற்றதில்ைல. கடந்த
ஐம்பத்ெதட்டாண்�களாகப் பிரமசரியம் காத்� மன�ம் உடம்�ம்
இ�கிப்ேபான மனிதர் அவர் இன்�வைர ெவற்றிெகாண்ட �லன்களின்
ேபார்�ைனைய இ�தி வைர ெவன்�வி�ம் வீர�ம் அவ�க்� இ�ந்த�.

அவர் காதலாகிக் கசிந்� கண்ணீர் மல்�ம் இடம் ஒன்� உண்�. அ�தான்
ஆல�ற்றத்� அண்ணல் ேகாவில். வீரத்ைதேய ஒ� தவமாகப் ேபாற்றி
ேநாற்�க் ெகாண்��ந்தார். அவர் தம்�ைடய வீரத்தவத்ைத�ம் அதன்
மரைப�ம் வளர்க்�ம் ஆவலினால்தான் அந்தப் பைடக்கலச்சாைலயில் பல
இைளஞர்க�க்�ப் பயிற்சியளித்� வந்தார். அவர் தம்மிடம் வ�ம்
இைளஞர்கைளத் ெதரிந்� ெதளி�ம் �ைறேய தனியான�.

பைடக்கலப் பயிற்சி ெபறத் தம்ைம நா�வ�ம் இைளஞைன �ன்னால்
நி�த்திப் ேபசிக் ெகாண்��ப்பார். ேபசிக்ெகாண்��க்�ம்ேபாேத எதிேர
இ�க்�ம் இைளஞன் �ற்றி�ம் எதிர்பாராதப� பக்கத்தி�ள்ள ஒ� ேவைல
உ�விக் �த்திவி�வ�ேபால் அவன் �கத்ைதக் �றிைவத்� ேவகமாக
ஓங்கிக் ெகாண்� ேபாவார். அப்ேபா� அவன் கண்கைள இைமத்�
�கத்தில் பயக் �றிப்�த் ேதான்றப் பின்�க்� நக�வானானால், “�கமில்ைல



தம்பி! உனக்�ம் வீரத்�க்�ம் காத�ரம், நீ ஒ� காரியம் ெசய்யலாம்.
நாளங்கா�யில் ேபாய் ஏதாவ� ஒ� �ைலயில் �க்கைட ைவக்கலாம்.
உன்ைனப் ேபான்ற ஆட்கள் வீரத்ைத நம்�வைதவிடப் �ச்��க்ெகாள்�ம்
ெபண்களின் �ந்தைல நம்பினால் நன்றாகப் பிைழக்கலாம். எதிரிலி�ப்பவன்
உன்ைன ேநாக்கி ேவைல ஓங்�ம் ேபா� பயத்தினால் உன் கண்கள்
இைமத்தா�ம் உனக்�த் ேதால்விதான், �ய வீரன் அப்ப� இைமக்கலாகா�.

விழித்த கண் ேவல்ெகாண்ெடறிய அழித்திைமப்பின்
ஒட்டன்ேறா வன்க ணவர்க்�!

என்� நம்�ைடய தமிழ்ப் ெபரியவர்கள் வீர�க்� அைமதி
�றியி�க்கிறார்கள். உன்னிடம் அந்தப் ெபா�த்தம் அைமயவில்ைல; ேபாய்
வா” என்� ெசால்லித் �ரத்தி வி�வார். அக்காலத்தில் மிக�ம்
அ�ைமயானைவயாக இ�ந்த சில ேபார் ��க்கங்கைளக் கற்பிக்க
��ந்தவராக அவர் ஒ�வர்தான் இ�ந்தார். பயங்கரமான�ம், ெப�ந்
�ணி�டன் ெபா�த்�க் ெகாண்� ெசய்ய ேவண்�ய�மான ேபார்த்�ைற
ஒன்�க்� ‘�ழிலாட்�’ என்� ெபயர். தன்னிடம் ேபார்க் க�விகேள இல்லாத
ேபா�ம் எதிரி தன்ைன ேநாக்கி எறிகிற ேவைலேய தன் ஆ�தமாகப் பறித்�க்
ெகாண்� அதனால் தன்ைனச் �ழ்கிற பல பைகவர்கைளத் தாக்கி அழிக்க
ேவண்�ம். எதிரியின் ேவல் தன் மார்பிேல ைதத்�ள்ளதாயி�ம் தனக்�
வலி�ண்டா�ேம என்� தயங்காமல் அைத உ�விேய�ம் எதிரிகைளச் சா�
அழிப்ப�தான் �ழிலாட்�. பல ேபார்க்களங்களில் �ழிலாட்�ப் �ரிந்� அந்த
அ�ங்கைல விேநாதத்ைதேய விைளயாட்டாகப் பழக்கப்ப�த்திக்
ெகாண்��ந்தார் நீலநாக மறவர்! ‘வல்வில் ேவட்டம்’ என்� வில்லில்
அம்ெபய்வதில் ��க்கமான நிைல ஒன்� உண்�. ஒேர �ைறயில் விைரந்�
எய்த அம்� ஒன்� பல ெபா�ள்களிற் பாய்ந்� எல்லாவற்ைற�ம் �ைளத்�ச்
ெசல்�மா� எய்�வதற்�த்தான் ‘வல்வில் ேவட்டம்’ என்� ெபயர். இப்ப�
அரியன�ம், ெபரியன�மாக இ�ந்த ேபார்க்கைல ��க்கங்கள் யா�ம்
பழகிப் பயின்� ைவரம் பாய்ந்த கரங்கள் நீலநாக மறவ�ைடயைவ.

இல்லற வாழ்வின் ெமன்ைமயான அ�பவங்க�ம், உலகியற்
பழக்கங்க�ம் இல்லாத �ரட்� வீரராக வளர்ந்தி�ந்ததனால் உணவி�ம்
நைட�ைறகளி�ம், உடம்ைபப் ேப�தலி�ம் ெபா�வான மனித இயல்ைப
மீறியவராக இ�ந்தார் அவர். ஐம்பத்ெதட்� ஆண்�கள் வாழ்ந்�
தளர்ந்தெதன்� ெசால்ல ��யாத கட்�டல், ெசம்பிைன உ�க்கி வார்த்�
நி�த்திய சிைலெயனத் ேதான்றிய�. எட்�ப்பால், எட்�க்காய் ேபான்றவற்ைற



உண்� வழக்கப்ப�த்திக் ெகாண்��ந்ததால் உடம்பில் நச்�த் தன்ைம ஏறி
இ�கியி�ந்த�. எனேவ நஞ்� ேதாய்ந்த ஆ�தங்கேளா, நச்�ப்
பிராணிகேளா எந்த விதமான ெக�த�ம் ெசய்ய ��யாதப�
உ�திப்ப�த்தப்பட்��ந்த�. அந்த உடம்� ‘�லன் அ�க்கற்ற அந்தணாளர்’
என்� ெவ�ந் �றவிகைளப் �கழ்வார்கள். நீலநாக மறவேரா �லன் அ�க்கற்ற
வன்கணாளராக இ�ந்தார். மகாபாரதம் நிகழ்ந்த காலத்தில் ‘�ேராணர்,
வீட்�மர் ேபான்ற தீரர்கள் இப்ப�த்தான் வாழ்ந்தி�க்க ேவண்�ம்’ என்�
�ம்�கார் மக்கள் நிைனத்�க் ெகாள்ள�ம், ேபசிக்ெகாள்ள�ம் தக்கப�
நீலநாக மறவர் ஒப்பற்ற தவவீரராக இ�ந்தார். ெமல்லிய சங்கிலிகளால்
பின்னிய இ�ம்�க் கவச�ம் அங்கி�ம் அணிந்� இைளஞர்க்� வா�ம்,
ேவ�ம் பயிற்�ம் களத்தில் அவர் வந்� நின்� விட்டால் வீரெம�ம்
ேப�ணர்ேவ கம்பீர வ�ெவ�த்� வந்� நிற்ப� ேபால ேதான்�ம். பயிற்சிக்
காலங்களில் இ�ம்� அங்கி அணியாமல் அவைரக் காண்ப� அரி�.

அன்� இளங்�மர�ம் நண்பர்க�ம் ேத�க்ெகாண்� ெசன்றேபா�
பைடக்கலச் சாைலயின் மரங்களடர்ந்த உட்ப�தியில் சில இைளஞர்க�க்�
விற்பயிற்சி கற்பித்�க் ெகாண்��ந்தார் நீலநாக மறவர். அப்ேபா� கற்பிக்கப்
பட்�க் ெகாண்��ந்த� மிக�ம் �ண்ைமயானெதா� விற்கைலப் பயிற்சி.
பயிற்சி நடந்� ெகாண்��ந்த அந்த இடத்ைதச் �ற்றி�ம் மாமரங்கள்
நிைறந்தி�ந்தன. ந�வில் ெதளிந்த நீைர�ைடய சி� ெபாய்ைக ஒன்�ம்
இ�ந்த�. மாமரங்களின் கிைளகளில் ெகாத்�க் ெகாத்தாகக் காய்கள்
அைசந்தா�க் ெகாண்��ந்தன. காம்�களின் ஓரமாக இளஞ்சிவப்�ம்,
மஞ்ச�மாக நிறங் ெகாள்ளத் ெதாடங்கியி�ந்த அந்தக் காய்கள்
�திர்ச்சிையக் காட்�ன.

மாமரங்களின் கீேழ ெபாய்ைகயின் பளிங்� நீர்ப் பரப்பில் காய்கள்
ெதரிவைதக் கண்களால் பார்த்�க் ெகாண்ேட வில்ைல வைளத்�க்
�றிைவத்� ேமேல அம்� எய்� �றிப்பிட்ட ஒ� ெகாத்�க் காய்கைள வீழ்த்த
ேவண்�ம். அங்ேக தம்ைமச் �ற்றியி�ந்த இைளஞர்க�க்� இப்ப� அம்�
எய்�ம் விதத்ைத �தலில் தாேம ஓரி� �ைற ெசய்� காட்�விட்�ப் பின்�
அவர்கைளச் ெசய்யச் ெசால்லி அவர்களால் ��கிறதா, இல்ைலயா என்�
ேசாதைன ைவத்�ப் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தார் நீலநாக மறவர். அத்தைகய
�ழ்நிைலயில் ந�ேவ ��ந்� ��க்கிட்�த் தன் வரைவத் ெதரிவித்�க்
ெகாள்ள ேவண்டாம் என்� க�திய இளங்�மரன் உடன் வந்த நண்பர்கேளா�
ஒ��றமாக ஒ�ங்கி நின்றான்.



ெபாய்ைக நீரிேல வ�� பார்த்� �றி ைவத்� ேமேல மரத்திேல உள்ள
காய்கைள எய்�ம் �யற்சியில் அங்கி�ந்த இைளஞர்கள் எவ�க்�ேம
ெவற்றி இல்ைல. அைதக் கண்� நீலநாக மறவ�ைடய கண்கள் ேம�ம்
சிவந்� சினக்�றிப்�க் காட்�ன. மீைச �னிகள் ��த்தன. ஆத்திரத்ேதா�
�றலானார். “இைளஞர்கேள! ஒ� ெபா�ைளக் �றி ைவத்� எய்வதற்�ம்
உடலின் பல�ம் ைககளின் வலிைம�ம் மட்�ேம ேபாதா�. நிைன�ம் ஒன்றில்
இலயிக்க ேவண்�ம். எண்ணங்கள் ஒேர �ள்ளியில் இைணய ேவண்�ம்.
தியானம் ெசய்வதற்� மனம் ஒ�நிைலப்ப�வ� ேபால் ெபா�ைளக்
�றிைவத்� எய்�ம் விற்கைல �யற்சிக்�ம் ஒ�ைமப்பா� ேவண்�ம்.
நா�க்� நாள், எண்ணங்கைள ஒன்றில் �வியைவத்� �ய�ம் ஆற்றல்
�ைறந்� ெகாண்ேட வ�கிற�. உங்கள் நிைலையப் பார்த்தால் வ�கிற
தைல�ைறகளில் வில்வித்ைத ேபான்ற அரிய கைலகேள இல்லாமற்
ேபாய்வி�ேமா என்� நான் அஞ்�கிேறன். மனம் வசப்படாமல் ைககள் மட்�ம்
வசப்பட்� ஒ� பய�மில்ைல. என் ேபான்றவர்கள் கற்பிப்பதற்� விற்�றிகள்
ேவண்�ம். ஆனால் எங்� ேநாக்கி�ம் உங்கைளப் ேபான்ற
தற்�றிகைளத்தான் நான் காண்கிேறன்” என்� இ�க் �ரலில் �ழங்கிக்
ெகாண்ேட �ற்றி நின்றவர்கைள ஒவ்ெவா�வராகப் பார்க்கத் ெதாடங்கிய
நீலநாக மறவர். ஒ� �ைலயில் அடக்க ஒ�க்கமாய் வந்� நின்றி�ந்த
இளங்�மரைன�ம் மற்றவர்கைள�ம் கண்� ெகாண்டார். ஒலி ஓய்ந்�ம்
ெதானி ஓயாத அவ�ைடய கம்பீரக் கட்டைளக் �ரலில் �ற்றி நின்ற
இைளஞர்கள் எல்லாம் ேபச்சடங்கிப் �லனடங்கி நின்ற ேபா� அவர் தம்
ைகயிலி�ந்த வில்ைலக் கீேழ எறிந்�விட்� �கமலர்ச்சிேயா�
இளங்�மரைன ேநாக்கி நடந்� வந்தார்.



விளங்காத ேவண்�ேகாள்
“அடடா, நீ எப்ெபா�� வந்தாய் தம்பீ! நான் உன்ைனக்
கவனிக்கேவயில்ைலேய? காைலயிலி�ந்� உன்ைனத் தான் எதிர்பார்த்�க்
ெகாண்��க்கிேறன். ேநற்�ப் பின்னிரவில் இந்திர விழாைவக்
காண்பதற்காக ஊெரல்லாம் �ற்றிவிட்� இேதா உன்�டன் நிற்�ம் இந்த
இைளஞர்களிற் சிலர் இங்� வந்� தங்கினார்கள். இன்� காைலயில்
இவர்களிடம் உன்ைனப் பற்றிப் ேபசிக் ெகாண்��க்�ம் ேபா� பிற்பக�க்�ள்
நான் உன்ைனச் சந்திக்க வி�ம்�வதாகச் ெசால்லி அ�ப்பிேனன். உன்னிடம்
நிைறயப் ேபச ேவண்�யி�க்கிற� தம்பீ! ேநற்� �ன்தினம் அ�ட்ெசல்வ
�னிவர் இங்� வந்� ெந�ேநரம் ேபசிக் ெகாண்��ந்தார். உன்ைனப் பற்றி
எவ்வளேவா ெசய்திகைளச் ெசால்லி விட்�ப் ேபாயி�க்கிறார் அவர்.”

அன்� ெநகி�ம் �ரலில் இவ்வா� �றிக்ெகாண்ேட இ�ம்�க்கவசம்
அ�த்�மா� அவைன மார்�றத் த�விக் ெகாண்டார் நீலநாக மறவர்.

“�கம் வா�யி�க்கிறேத தம்பீ! எதற்காக இப்ப� ஊர் �ற்�கிறாய்?

உன்�ைடய அழ�ம், ஆற்ற�ம், அறி�ம் ெபரிய காரியங்க�க்�ப் பயன்பட
ேவண்�ம்; அவற்ைற இப்ேபாேத மிகச் சிறிய காரியங்க�க்காகச்
ெசலவழித்� விடாேத! இன்ைறக்� இந்தப் �ம்�காரின் அரச கம்பீர
வாழ்�க்� �ன்னால், இ�க்�மிடம் ெதரியாத மிகச் சிறிய இைளஞனாக நீ
இ�க்கிறாய். இனி ஒ� காலத்தில் உன்�ைடய கம்பீரத்�க்� �ன்னால்
இந்தப் ெபரிய நகரேம இ�க்�மிடம் ெதரியாமல் மிகச் சிறியதாகப் ேபாய்
விடலாம். உலகேம அப்ப�த்தான் தம்பீ! ெபா�ள்கள் ெபரியைவகளாகத்
ேதான்�ம்ேபா� வியந்� நிற்கிற மன�ம் மனித�ம் ��கியி�ப்பைதப்ேபால்
சி�ைமயாய்த் ேதான்�வார்கள். மனத்ைத�ம் தன்ைன�ம் ெபரியதாகச்
ெசய்� ெகாண்� பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் மிகப் ெப�ம் ெபா�ள்க�ம்
சிறியைவயாகக் ��கித் ேதான்�ம். இேதா, என்ைனச் �ற்றிக் கட்�ளம்
காைளகளாக நிற்�ம் இந்தப் பிள்ைளகள் எல்ேலா�ம் வில்�க்�ம்
அம்�க்�ம் ேதாற்�க் கல்ைலப்ேபால் அைசவின்றிப் பயந்� நிற்கிறார்கேள;



ஏன் ெதரி�மா? இவர்கள் அந்தக் �றி தங்க�ைடய ஆற்றலி�ம் ெபரி�
என்� எண்ணி எண்ணித் தங்க�க்�த் தாங்கேள சி�ைம
கற்பித்�க்ெகாண்� விட்டார்கள். அதனால் அம்� �றிையத் தீண்டேவ
இல்ைல. வீரம் தனக்�ப் பயந்த ெநஞ்சில் விைளவதில்ைல. தன்ைன நம்�ம்
ெநஞ்சில்தான் விைளகிற�. எங்ேக பார்க்கலாம்? நீ இந்த வில்ைல எ�த்�
இவர்கள் ெசய்யத் தவறியைதச் ெசய்�காட்�. அதன் பின்பாவ� இவர்கள்
மனத்தில் தன்னம்பிக்ைக உண்டாகிறதா இல்ைலயா என்� காணலாம்!”

என்றிவ்வா� �றியப�ேய இளங்�மரைன �ன்�க்� இ�த்�க்
ெகாண்� வந்� வில்ைல�ம் அம்�க் �ட்ைட�ம் அவன் ைககளில் எ�த்�த்
தந்� அன்�டன் அவன் ��கில் தட்�க் ெகா�த்தார் நீலநாக மறவர்.
எல்லா�ைடய கண்க�ம் அவைனேய பார்த்தன. வந்த�ம் வராத�மாக
இளங்�மரைன இப்ப� வம்பில் இ�த்� விட்டாேர நீலநாக மறவர் என்�
கதக்கண்ணன் நிைனத்தான். அப்ேபா� இளங்�மரன் மனநிைல
ெதளிவாயில்ைல என்பைத அறிந்தி�ந்த காரணத்தால் தான் கதக்கண்ணன்
பயந்� தயங்கினான். மனக்கவைலகளால் எல்ேலாைர�ம் ேபால
இளங்�மர�ம் �றி தவறி ‘அவமானப்பட ேநரிட்� வி�ேமா’ என்பேத
கதக்கண்ணனின் பயத்�க்�க் காரணமாயி�ந்த�.

ஆனால் கதக்கண்ணன் பயந்த�ேபால் எ��ம் நடக்கவில்ைல.

எப்ப�ப்பட்ட கவைலக்கிடமான ேநரத்தி�ம் தன் மனத்ைத�ம் கண்கைள�ம்
ஒ�ைம நிைலயில் ஈ�ப�த்த ���ம் என்பைத இளங்�மரன் நி�பித்�க்
காட்�விட்டான். ஒேர ஒ� விநா�தான்! அந்த ஒ� விநா�யில் வில்ைல
வைளப்பதற்�ப் பயன்பட்ட ேநரம் எவ்வள�, நீர்ப்பரப்பில் ெதரிந்த காய்களின்
பிரதி பிம்பத்ைதக் கவனித்�க் �றிபார்த்த ேநரம் எவ்வள�, அம்ைப எய்த
ேநரம் எவ்வள� என்� தனித்தனிேய பிரித்�ச் ெசால்லேவ ��யா�.

அவ�ைடய வில் வைளந்தைத�ம் மாங்காயின் ெகாத்� அ�ந்�
தனித்தனிக் காய்களாய் நீரி�ம், தைரயி�மாக வீழ்ந்தைத�ம்தான்
எல்லா�ம் கண்டார்கள்.

“வில்லாதி வில்லன் என்ப� உனக்�த்தான் ெபா�த்தமான ெபயர், தம்பீ!
உன்�ைடய அம்�கள் மட்�மல்ல. நிைன�க�ம், ேநாக்க�ம், ேபச்�ம்
எ��ேம �றி தவறா�” என்� �றியவா� இளங்�மரைனச் சி��ழந்ைத
ேபால் விலாவில் ைகெகா�த்�த் த�வி, அப்ப�ேய ேமேல �க்கிவிட்டார்
நீலநாக மறவர். ��யி�ந்த இைளஞர்களிடமி�ந்� வியப்� ஒலிக�ம்
ஆரவார�ம் எ�ந்தன.



இளங்�மரன் அவ�ைடய அன்�ப் பி�யிலிந்� வி�பட்�க் கீேழ
இறங்கிய�டன், “எல்லாம் நீங்கள் இட்ட பிச்ைச ஆசிரியேர” என்� அவர்
கால்கைளத் ெதாட்�க் கண்களில் ஒற்றி வணங்கினான். அவர் �றினார்.

“பிச்ைசயாகேவ இ�ந்தா�ம் அைதப் பாத்திரமறிந்� இட்டதற்காக
நான் ெப�ைமப்படலாம் அல்லவா? நல்ல ெகா�நைன அைடந்� கற்�ம்
ெபாற்�ம் ெப�கிற அழகிய ெபண் ேபால், ஒவ்ெவா� கைல�ம் தன்ைன
நன்றாக ஆ�ம் நல்ல நாயகைனப் ெபற்றால் தான் சிறப்பைடகிற� தம்பி!”

அவ்வள� ெபரிய வீராதி வீரர் தன்ைன �ன்னால் நி�த்தி ைவத்�க்
ெகாண்� �க�ம்ேபா� தான் என்ன ம�ெமாழி பகர்வெதன்� ேதான்றாமல்
சற்ேற நாணினாற் ேபால் தைல�னிந்� நின்றான் இளங்�மரன்.

“வா, ேபாகலாம்! உன்னிடம் தனிைமயில் ெசால்ல ேவண்�ய ெசய்திகள்
நிைறய இ�க்கின்றன” என்� �றி அவைனக் ைகப்பற்றி அைழத்�க்
ெகாண்� �றப்பட்டார் நீலநாக மறவர். �லத்�க்ெகா� பிள்ைளயாய் வந்த
�மரைனத் தந்ைதப் பாசத்ேதா�ம் பரிேவா�ம் அைழத்�ச் ெசல்வ� ேபால
இ�ந்த� அந்தக் காட்சி, ‘மகாேம�மைல ேபான்ற அந்த வீரேவந்தர் இப்ப�த்
ேதாள்ேமல் ைகயிட்�த் த�வி அைழத்�க் ெகாண்� ெசல்�ம்
பாக்கியங்கள் தங்க�க்� ஒ��ைறயாவ� வாய்க்காதா?’ என்� ஏங்�ம்
இைளஞர்கள் பலர் அப்ேபா� அங்ேக இ�ந்தனர். அப்ப� ஏங்கிய பலரில் அரச
��ம்பத்�ப் பிள்ைளக�ம், ேவளிர்�லச் ெசல்வர்க�ம் பட்�னப்பாக்கத்�ப்
ெப�வணிகர் வீட்� இைளஞர்க�ம் இ�ந்தனர்.

“நண்பர்கேள வா�ங்கள்! ஆசிரியர்பிரானிடம் ேபசிவிட்� இளங்�மரன்
தி�ம்பி வ�கிறவைர நாம் இப்ப� இந்த மரத்த�யில் உட்கார்ந்�
ெகாண்��க்கலாம்” என்� கதக்கண்ணன் தன்�டன் வந்தவர்கைள
அைழத்�க் ெகாண்� மாமரத்த�யில் ேபாய் அமர்ந்தான். மற்ற
இைளஞர்க�ம் தனித்தனிக் ��க்களாகப் பிரிந்� ெசன்றார்கள். அவ்வா�
பிரிந்� ெசல்�ம்ேபா� சற்ேற திமிர் ெகாண்டவன்ேபால் ேதான்றிய
ேவளிர்�லத்� இைளஞன் ஒ�வன் “ெபற்றவர் ெபயர் ெதரியாத
பிள்ைளகெளல்லாம் வில்லாதி வில்லர்களாகி வி�கிறார்கள். ஒ�ேவைள
வில்லாதி வில்லனாகப் ெப�ைம ெபற ேவண்�மானால் ெபற்றவர் ெபயர்
ெதரியாத பிள்ைளயாயி�க்க ேவண்�ம் என்ப�தான் த�திேயா என்னேவா”
என்� ெசால்லி ஏளனமாகச் சிரித்தைத�ம் அவ�டன் ெசன்ற மற்றவர்க�ம்
இளங்�மரைனப் பற்றித் �ச்சமாகச் ெசால்லி நைக �ரிந்தைத�ம்



மரத்த�யில் உட்கார்ந்தி�ந்த கதக்கண்ணன் ேகட்�ப் �ரிந்� ெகாண்�
விட்டான். உடேன மனங்ெகாதித்�த் �ள்ளி எ�ந்தான் அவன். ேநராக அந்த
இைளஞர் ���க்� �ன் ேபாய் நின்�ெகாண்� இளங்�மரைன இகழ்ந்�
ேபசிய ேவளிர்�லத்� விடைலையத் த�த்� நி�த்தி ஒ� ேகள்வி ேகட்டான்
கதக்கண்ணன்.

“ேவளிர்�லத்� வீரேர! தைய �ர்ந்� சற்��ன் �றிய ெசாற்கைள
இன்�ம் ஒ��ைற என் கா� ேகட்�ம்ப� ��வீர்கள் அல்லவா?”

கதக்கண்ணன் தன் �ன்னால் பாய்ந்� வந்� த�த்� நி�த்திய
விதத்ைத�ம் ேகள்வி ேகட்ட ேவகத்ைத�ம் பார்த்� நிைலைமையப் �ரிந்�
ெகாண்�விட்டான் ேவளிர்�லத்� வீரன்.

“நானா? நான் சற்� �ன்� தவறாக ஒன்�ம் ெசால்லவில்ைலேய.

இளங்�மரனாரின் வீரதீரப் ெப�ைம கைளத்தாேன உடன்
வ�கிறவர்க�க்�ச் ெசால்லிக் ெகாண்� வந்ேதன்!” என்� ேபச்ைச மாற்றி
ம�ப்பிவிட �யன்றான் அவன். ஆனால் கதக்கண்ணன் அவைன
விடவில்ைல.

“அப்ப�யா? மிக�ம் மகிழ்ச்சி. வஞ்சகமில்லாமல் பிற�ைடய வீரதீரப்
ெப�ைமகைள அவர்கள் இல்லாத இடத்தி�ம் ெசால்லிப் �க�கிற உங்கைளப்
ேபான்றவர்க�க்� நான் ஒ� பரி� ெகா�க்க ேவண்�ம் என்�
ஆைசப்ப�கிேறன்.”

“ஆகா! நீங்கள் ெகா�க்க ஆைசப்ப�ம் பரிைச அவசியம் வாங்கிக்
ெகாள்கிேறன், எனக்� என்ன பரி� தரப் ேபாகிறீர்கள் நீங்கள்?”

“என்ன பரி� என்றா ேகட்கிறீர்கள்? சற்� �ன் அப்ப�ப் ேபசிய உங்கள்
நாைவ ஒட்ட இ�த்� அ�க்கலாெமன நிைனக்கிேறன். அ�தான் நான்
உங்க�க்� அளிக்கப் ேபா�ம் பரி�. �றம் ேப�கிற நாைவ வளரவிடக்
�டா�. �றம் ேப�கிற நா�ைடயவர்கைளப் பைடத்தைதக் காட்��ம்
ைகதவறின காரியம் ஒன்ைறப் பைடப்�க் கட�ள் ெசய்தி�க்கேவ ��யா�.

உலகத்தி�ள்ள நஞ்ெசல்லாம் �றம் ேப�கிறவர்களின் நாவிலி�ந்� பிறந்த�.

ேவ� எல்லாக் ெகட்ட மனிதர்க�ம் ேசாற்றி�ம், தண்ணீரி�ம் நஞ்�
��வார்கள். �றம் ேப�கிறவர்கேளா காற்றி�ம் நஞ்ைசத் ��வார்கள்.

காண்பவர், ேகட்பவர் ெநஞ்சி�ம் நஞ்ைசக் கலந்� வி�வார்கள்.”



இப்ப�க் ெகாதிப்ேபா� ேபசிய கதக்கண்ணைன உ�த்�ப் பார்த்தான்
அந்த ேவளிர் �லத்� இைளஞன்.

“பார்ைவயால் ம�ட்டாதீர். உங்கள் �ன்ேனார்கள் எல்லாம் ேசாழப்
ேபரரச�க்� வீர உதவிகள் �ரிந்� ெப�ைமப் பட்��க்கிறார்கள். அத்தைகய
ேவளிர் ��யில் �றம் ேப�வைத வீரமாக எண்�ம் ேகாைழகள்
பிறந்தி�க்கிறார்கள் என்பைத நிைனப்பதற்� ெவட்கமாயி�க்கிற� எனக்�”

என்� �றிவிட்� மாமரத்த�க்�த் தி�ம்பிச் ெசன்� நண்பர்கேளா�
அமர்ந்� ெகாண்டான் கதக்கண்ணன்.

தாங்கள் இளங்�மரைனத் �ச்சமாகப் ேபசி இகழ்ந்த ெசய்தி நீலநாக
மறவர் கா�வைரயில் எட்�விடக் �டாேத என்� பயந்� ெகாண்ேட அந்த
இைளஞர்க�ம் �சியப� ேமேல நடந்� ெசன்றார்கள்.

தனியாக நீலநாக மறவேரா� ெசன்றி�ந்த இளங்�மரன் சில
நாழிைகக்�ப்பின் மரத்த�க்�த் தி�ம்பி வந்தான். �ட்டமாக
உட்கார்ந்தி�ந்த நண்பர்க�க்கிைடேய அமராமல் கதக்கண்ணைன மட்�ம்
தனிேய அைழத்�க் ெகாண்� ேவ� பக்கம் ெசன்ற இளங்�மரன்,

“பட்�னப்பாக்கத்திலி�ந்� தி�ம்பி வந்� ெகாண்��ந்தேபா� ேநற்�
இரவில் நடந்த நிகழ்ச்சி பற்றி ஏேதா ேபச்�த் ெதாடங்கினாேய; அ� என்ன?

அைத இப்ேபா� ெசால்…” என்� அவைன வினவினான்.

“ஓ! அ�வா? சம்பாபதி வனத்� இ�ளில் உன்ைனத் தாக்கிவிட்� ஓ�ய
மனிதர்கைள ஆனமட்�ம் ேத�ப் பார்த்ேதாம். அவர்கள் அகப்படவில்ைல.

வி�கிற மட்�ம் ேத�விட்� நா�ம் என� ேதாழ�ம் இந்தப் பக்கமாக
வந்தேபா� பிற்பக�க்�ள் உன்ைன இங்ேக அைழத்� வ�மா� நீலநாக
மறவர் அ�ப்பிய ஆட்கைளச் சந்தித்ேதாம். உடேன எல்லா�மாகச் ேசர்ந்�
ெகாண்� உன்ைனத் ேத�ப் �றப்பட்ேடாம்” என்� கதக்கண்ணனிடமி�ந்�
இளங்�மரன் எதிர்பார்த்தைத விட மிகச் சாதாரணமான பதில் கிைடத்த�.

“ஏேதா ேவண்�ேகாள் வி�க்கப் ேபாவதாக நீ�ம் நண்பர்க�ம்
�றினீர்கேள! அ� என்ன ேவண்�ேகாள்?” என்� தன் நண்பன்
கதக்கண்ணைனப் பார்த்� ம�ப��ம் ேகட்டான் இளங்�மரன்.

அைதக் ேகட்�க் கதக்கண்ணன் நைகத்தான். “ேவண்�ெமன்ேற
எங்கைள ஆழம் பார்க்கிறாேய, இளங்�மரா! அந்த ேவண்�ேகாைளத்தான்
இவ்வள� ேநரம் ஆசிரியர்பிரான் உன்னிடம் விவரித்�க் �றியி�ப்பாேர?



இன்�ம் சிறி� காலத்�க்� நீ இந்தப் பைடக்கலச் சாைலயிேலேய இ�க்க
ேவண்�ம். தனியாக நக�க்�ள் எங்�ம் ேபாக ேவண்டாம். என்
கண்காணிப்பில் நீ இ�ப்ப� நல்ல� என்� ஆசிரியர் பிரான் உன்னிடம்
ெசான்னாரா இல்ைலயா?”

இ�ேகட்� இளங்�மரன் வியந்தான். ஏெனன்றால் இேத
ேவண்�ேகாைளத்தான் ம�க்க ��யாத கட்டைளயாக ஆசிரியர் அவ�க்�
இட்��ந்தார். இ� எப்ப�க் கதக்கண்ண�க்�த் ெதரிந்த�?

’இவர்கெளல்ேலா�ம் ேசர்ந்� �ண்� அசிரியர் �லம் ெசய்த ஏற்பாடா இ�?

அல்ல� அ�ட்ெசல்வ �னிவர் ஆசிரியைரச் சந்தித்�த் தனிேய ெசய்த
ஏற்பாடா? இதன் ெபா�ள் என்ன! இவர்கள் எல்லா�ம் என்ைனக்
ேகாைழயாக்க �யல்கிறார்களா? என்� நிைனத்தேபா� சற்��ன்
ஆசிரியரிடம், “இந்த ேவண்�ேகா�க்� ஏன் ஒப்�க் ெகாண்ேடாம்” என்�
தனக்�த்தாேன வ�ந்தி மனங் ��றினான் இளங்�மரன்.



மணிமார்ப�க்�ப் பதவி
�ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைல�ம் சில கணங்கள் ஒன்�ம் ேபசிக்ெகாள்ளத்
ேதான்றாமல் அப்ப�ேய திைகத்�ப் ேபாய் நின்றார்கள். ஊசி கீேழ
வி�ந்தா�ம் ஓைச ெபரிதாகக் ேகட்�ம்ப�யானெதா� நிசப்தம் அப்ேபா�
அந்த அலங்கார மண்டபத்தில் நிலவிய�. ேமானத்ைதக் கைலத்� �தலில்
ேபச்ைசத் ெதாடங்கியவள் வசந்த மாைலதான். ெமல்லிய �ரலில் தைலவிைய
ேநாக்கிக் ேகட்கலானாள் அவள்—

“அ� ஏனம்மா அப்ப� ெசம்பஞ்�க் �ழம்ைபெயல்லாம் வாரி இைறத்�
வீணாக்கினீர்கள்? திைரக்� அப்பால் நின்� ஒட்�க் ேகட்ட� யாெரன்�
ெதரிந்� ெகாண்��க்க ேவண்�மானால் ெமல்ல நடந்� ேபாய்த்
திைரையேய விலக்கிப் பார்த்தி�க்கலாேம! அப்ப�ப் பார்த்தி�ந்தால் ஒட்�க்
ேகட்டவர்க�க்�ம் ஒ� பாடம் கற்பித்தி�க்கலாேம?”

“ேபா� அசட்�ப் ெபண்ேண! பிறர் நாகரிகமாக நமக்�ச் ெசய்கிற
பிைழகைளக் கண்�பி�த்�த் தீர்� காண �ய�ம்ேபா� நா�ம்
நாகரிகமாகேவ நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். �ன்ேயாசைன இல்லாமல்
தி�ெரன்� ேபாய்த் திைரையத் திறந்�விட்� நாம் �ற்றி�ம் எதிர்பாராத
ஆள் அங்� நிற்பைதக் காண் ேநர்ந்� விட்டால் நமக்�ம் ேவதைன,

அவ�க்�ம் ேவதைன. ஒ�ேவைள திைரக்� அந்தப் பக்கம் நின்றவர் நீ�ம்
நா�ம் பாடம் கற்பிக்க ��யாதவராக இ�க்கலாம். பார்த்தபின், ‘ஐேயா!
இவராயி�க்�ெமன்� ெதரிந்தி�ந்தால் இப்ப� அநாகரிகமாகத் திறந்�
பார்த்தி�க்க ேவண்டாேம’ என்� தவிக்க�ம் ேநரி�மல்லவா?”

“அெதல்லாம் சரிதான் அம்மா ஆனால் ெசம்பஞ்�க் �ழம்ைப வீணாக்கி
விட்�ர்கேள” என்றாள் வசந்தமாைல.

“ஆ! அப்ப�க் ேகள் வசந்தமாைல. அதில்தான் இரகசியேம
அடங்கியி�க்கிற�. இந்தச் ெசம்பஞ்�க் �ழம்� இரண்� நாட்க�க்�ச்
சிவப்�க்கைற அழியாெதன்� உனக்�த் ெதரி�ேமா இல்ைலேயா?” என்�



�ரமஞ்சரி இதழ்களில் இளநைக அ�ம்பக் ேகட்ட�டன் தான்
வசந்தமாைலக்�த் தன் தைலவியின் தந்திரம் �ரிந்த�. சமயத்�க்�ம்
சந்தர்ப்பத்�க்�ம் ஏற்ற விதத்தில் �த்திக் �ர்ைம�ட�ம் தந்திரமாக�ம்
�ரமஞ்சரி அந்த ெசயைலச் ெசய்தி�க்கிறாள் என்பைத விளங்கிக்
ெகாண்டேபா� தன் தைலவியின் �ண்�ணர்ைவ வசந்த மாைலயால்
வியந்� ேபாற்றாமல் இ�க்க ��யவில்ைல.

“வசந்தமாைல! வா, சித்திரச்சாைலக்�ள் ேபாய்ப் பார்க்கலாம்.
சற்��ன் தந்ைதயா�ம், ஓவிய�ம் அங்ேக நின்� ெகாண்��ந்தார்கேள.

அந்த ஓவியத்தில் அவர்கள் ஏதாவ� மா�தல் ெசய்தி�க்கிறார்களா என்�
பார்க்கலாம்”— என்� �றித் தன் ேதாழிைய�ம் உடன் அைழத்�க் ெகாண்�
சித்திரச்சாைலக்�ள் ��ந்தாள் �ரமஞ்சரி. வண்ணங்�ைழத்� வனப்�
வனப்பாய், வைக வைகயாய்த் தீட்� ைவக்கப்பட்��ந்த உயிேராவியங்கள்
நிைறந்த அந்தச் சாைலயில் நைட ஓைச�ம் ேகட்காமல் ெமத்ெதன்ற
பட்�க்கம்பள விரிப்பின் ேமல் நடந்� ேபாய் இளங்�மரனின் படத்�க்��ன்
ஆவ�டன் நின்றார்கள் அவர்கள். என்ன மா�தல் ேநர்ந்தி�க்கிறெதன
விைரந்� அறி�ம் வி�ப்பத்�டன் தன் �ரிய ேநாக்கால் அந்தப் படத்தின்
ஒவ்ெவா� ப�தியாக உற்�ப் பார்த்�க் ெகாண்� வந்தாள் �ரமஞ்சரி.
ஆனால் அவைள�ம் �ந்திக் ெகாண்� ேதாழிப்ெபண் அந்த மா�தைலக்
கண்� பி�த்�விட்டாள்.

“அம்மா! படத்ைத வைரந்� வாங்கி இங்ேக ெகாண்�வந்�
ைவத்தேபா� இேதா இந்தக் க�ப்�ப் �ள்ளி இல்ைல. இ� �திதாகத்
தீட்டப்பட்டதாகத் ேதான்�கிற�” என்� படத்தில் இளங்�மர�ைடய
க�த்தின் வல� பக்கத்�ச் சரிவில் மச்சம்ேபால் �ழிக்கப்பட்��ந்த க�ப்�ப்
�ள்ளிையத் ெதாட்�க் காட்�னாள் வசந்த மாைல. �ரமஞ்சரி�ம் அைதப்
பார்த்தாள். அந்த மா�தல் �திதாகத்தான் ெசய்யப்பட்��க்கிறெதன்பைத
அவள் உணர்ந்தாள். ஓவியன் மணிமார்பன் படத்ைத ��த்�க்
ெகா�த்தேபா� அந்தக் க�ப்� மச்சம் இளங்�மரனின் க�த்தில் வைரயப்
ெபறவில்ைல என்ப� அவ�க்� நன்றாக நிைனவி�ந்த�. ‘க�நாவற் பழம்
ேபால் உன் க�த்தின் வல� பக்கத்�ச் சரிவில் எத்தைன அழகான மச்சம்
இ�க்கிற� பார்த்தாயா—’ என்� தந்ைதயார் பிற்பகலின் ேபா� மாளிைகத்
ேதாட்டத்தில் இளங்�மர�க்� அ�கில் ேபாய் உற்� ேநாக்கிக் ெகாண்ேட
ேகட்ட ேகள்விைய இப்ேபா� மீண்�ம் நிைனவிற் ெகாண்� வந்�
சிந்திக்கலானாள் �ரமஞ்சரி. படத்தின் அழைக இந்தக் க�ம்�ள்ளி ஓரள�
�ைறத்�க் காட்�ம் என்ப� தந்ைதயா�க்�ம், ஓவிய�க்�ம் ெதரியாமலா



ேபாயிற்�? ெதரிந்� ெகாண்ேட இந்த மா�தைலச் ெசய்தி�ந்தார்களானால்
இதன் அந்தரங்க ேநாக்கம் என்ன? ெதாழில் நயம் ெதரிந்த ஓவியன் இப்ப�ச்
ெசய்� ஓவியத்ைதக் கவர்ச்சியற்ற தாக்கத் �ணிந்த� ஏன்? அவர்
க�த்திலி�க்கிற மச்சம் ஓவியத்தி�ம் இ�ந்�தானாக ேவண்�ெமன்கிற
அவசியம் என்ன?’ என்� �ரமஞ்சரி ஆழ்ந்த சிந்தைனகளால் மனம்
�ழம்பினாள். இன்னெதன்� ெதளிவாய் விளங்காவிட்டா�ம் இதில் ஏேதா
�� இ�க்க ேவண்�ெமன்ப� ேபால் அவள் உள்�ணர்ேவ அவ�க்�க்
�றிய�. தன் தந்ைதயார் ேம�ம், அவ�க்� மிக�ம் ேவண்�யவரான
நைகேவழம்பர் என்ற ஒற்ைறக் கண் மனிதர் ேம�ம் பலவிதமான
சந்ேதகங்கள் அவள் மனத்தில் எ�ந்தன.

அந்த இரண்� நாள் பழக்கத்தில் இளங்�மரனின் அவ்வள� அன்�ம்,
பரி�ம், தன் மனத்�க்� எப்ப� உண்டாயிற்� என்பைத நிைனத்தால்
அவ�க்ேக விந்ைதயாயி�ந்த�. இளங்�மரன் அவைளப் ேபால் ஒ�
ெபண்ணின் மனத்தில் எ�ம் ெமன்ைமயான உணர்�க�க்� உரிய மதிப்ேபா,
ெநகிழ்ச்சிேயா அளிக்கத் ெதரியாத �ரடனாயி�ந்தான். எ�த்ெதரிந்�
அலட்சியமாகப் ேபசினான். தன்�ைடய விழிகளி�ம், இதழ்களி�ம்,
உள்ளத்தி�ம் அவ�க்காக ெநகி�ம் �றிப்�க்கேளா� அவள் அ�ேக
ெந�ங்கி நின்ற ேபாெதல்லாம் அவன் அைதப் �ரிந்� ெகாண்� �ைழ�ம்
ெமன்ைமத் தன்ைமயில்லாமேல விலகி விலகிச் ெசன்றி�க்கிறான். ஆயி�ம்
விலகவிலக அவைனப் பற்றி ெந�க்கமாக நிைனக்கத்தான் அவளால்
��ந்த�. அவைன விலக்கி நிைனக்�ம் ஆற்றல் அவள் மனத்�க்�
வரவில்ைல. தான் ேபரார்வத்ேதா� அளித்த மணிமாைலைய
ம�த்ததிலி�ந்� ஒவ்ெவான்றாகத் தனக்� அவன் ெசய்த அலட்சியங்கைள
நிைனத்�ப் பார்த்�ம் அவளால் அவைன ெவ�க்க ��யவில்ைல. அந்த
அலட்சியங்களின் கம்பீரத்தினாேலேய அவன் மீ� பரி�ம் கவர்ச்சி�ம்
அதிகமாயிற்� அவ�க்�. நிமிர்ந்� நிற்�ம் அவன� திமிர் நிைறந்த
ேதாற்ற�ம், பரந்� விரிந்த மார்�ம் ெசம்ெபான் நிறம் கிள�ம் �ந்தரமணித்
ேதாள்க�ம் கண் நிைறந்� ேதான்�ம் அழ� �க�ம் நிைனவில் ேதான்றித்
ேதான்றி, ‘இவற்ைற�ம் இவற்�க்�ரியவைன�ம், நீ இழக்கலாகா�
ெபண்ேண! இவைனப் பற்றி நிைனப்பேத இன்பம், இவைனப் பற்றித் தவிப்பேத
ெப�ைம, இவனால் அலட்சிப்ப�த்தப் ெப�வைத ஏற்பதி�ம்�ட இன்பம்
இ�க்கிற�’ என்� �ரமஞ்சரிைய ஏங்கச் ெசய்தி�ந்தன. ஆைசக�க்�
ஆைசப்படாமல் ஆைசகைள ஆைசப்பட ைவக்�ம் ஏேதா ஒ� தனித்தன்ைம
அவனிடமி�ந்� அவைளக் கவர்ந்� ஆட்சி �ரிந்த�. எதற்�ம் அைசந்�
ெகா�க்காத அந்தத் தனித்தன்ைமையத் தன் சிரிப்�க்�ம், சிங்கார விழிப்



பார்ைவக்�ம், அைசத்�ப் பார்க்க ேவண்�ெமன்� உள்�ர உ�தி
ெகாண்��ந்த� அவள் மனம். இந்தக் கவர்ச்சி காரணமாகத்தான்
இளங்�மரன் ேமல் அவ�க்�ம் ெப�ம் பரி� ஏற்பட்��ந்த�.

‘இைத எனக்�க் ெகா�த்� வி�வதனால் நீங்கள் ெப�ைமப்பட
இடமி�க்கிற�. ஆனால் இைத உங்களிடமி�ந்� வாங்கிக் ெகாள்வதனால்
நான் ெப�ைமப்பட்�க் . ெகாள்ளச் சிறிதாவ� இடமி�க்கிறதா என்ப�தான்
என் சந்ேதகம்’— என்� கடற்கைரயில் அன்� �ைனம�ங்கித் தணியாத
�ரட்�த் திமிேரா� ேபசிய அேத வாயிலி�ந்�, ‘�ரமஞ்சரி! உன்னிடமி�ந்�
எைத வாங்கிக்ெகாண்டா�ம் எனக்�ப் ெப�ைமதான். கற்பைன பிறக்�ம்
உன் கவிைத நயனங்களின் ஒ� பார்ைவ கிைடத்தா�ம் அைதப்
ெப�ைமயாக ஏற்�க் ெகாள்ேவன். ேமாகம் பிறக்�ம் உன�
ெசவ்விதழ்களின் ஒ� ெமன்��வல் கிைடத்தா�ம் ெப�ைமேயா� ஏற்�க்
ெகாள்ேவன்’ என்ற வார்த்ைதகைள என்றாவ� ஒ�நாள் வரவைழத்�ப்
பார்த்�விட ேவண்�ம் என்ற ேவட்ைகேயா� ��யெதா� ைவராக்கியம்
அவள் மனத்தில் �ைளத்தி�ந்த�.

இளங்�மரனின் ஓவியத்தில் ெசய்யப்பட்��ந்த அந்தச் சி�
மா�தைலக் கண்� சிந்தைனயிலாழ்ந்தி�ந்த தன் தைலவிைய ேநாக்கி
வசந்தமாைல �றலானாள்; “இந்த மா�தல் ஏன் ெசய்யப்பட்ட� என்பைதப்
பற்றி உங்கள் தந்ைதயாரிடம் ேந�க்� ேநர் நின்� ேகட்�த் ெதரிந்�
ெகாள்வ� ��யாத காரியம். ஆனால் அந்த ஓவியைனக் கண்�பி�த்�க்
ேகட்�ப் பார்த்தால் ஒ�ேவைள காரணம் ெதரியலாம்!”

“வசந்தமாைல இைதப் பற்றி எப்ப� �யன்� யாரிடமி�ந்�
உண்ைமையத் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ேமா அப்ப�க் ெதரிந்� ெகாள்ள
என்னால் ���ம். நீ ேபசாமலி�. உனக்� ஒன்�ம் ெதரிந்த� ேபால் பிறரிடம்
காட்�க் ெகாள்ளேவ ேவண்டாம். இைவெயல்லாம் உனக்�ம் எனக்�ம்
மட்�ேம ெதரிந்த ெசய்திகளாக இ�க்கேவண்�ம்” என்� ேதாழிக்�
வற்��த்தி எச்சரிக்ைக ெசய்� அங்கி�ந்� அவைள அைழத்�க் ெகாண்�
�றப்பட்டாள் �ரமஞ்சரி.

அப்ப� வசந்தமாைல�ம், �ரமஞ்சரி�ம் சித்திர சாைலயிலி�ந்�
ெவளிேயறிய அேத ேநரத்தில் நிலா �ற்றத்திலி�ந்� கீழிறங்கிய
வானவல்லி�ம் உடனி�ந்த ெபண்க�ம் எதிேர வந்� ேசர்ந்தார்கள்.

‘இவர்கள் யாரிட�ம் இங்� நடந்த� பற்றிப் ேபச்� �ச்�க் காட்டாேத’



என்பைத ம�ப��ம் கண்களின் பார்ைவக் �றிப்பாேலேய ேதாழிக்�
வற்��த்தினாள் �ரமஞ்சரி.

“நீ உடேன தி�ம்பி வந்�விடப் ேபாகிறாய் என்� நாங்கெளல்லாம் நிலா
�ற்றத்தில் காத்தி�ந்ேதாம் �ரமஞ்சரி! நீ வ�கிற வழியாயில்ைல. ேநர�ம்
ஆகிவிட்ட�. உன்ைன�ம் அைழத்�க் ெகாண்� உண்பதற்�ப் ேபாகலாம்
என்� கீேழ இறங்கி வந்� விட்ேடாம். தந்ைதயார் நம்ைம எதிர்பார்த்�
உண்ணாமல் காத்�க் ெகாண்��ப்பார். வா, ேபாகலாம்” என்� �ரமஞ்சரிைய
உண�க்� அைழத்தாள் வானவல்லி. உடேன எல்லா�ம் மாளிைகயின் கீழ்ப்
ப�திைய ேநாக்கி உண்பதற்�ப் �றப்பட்�ச் ெசன்றார்கள்.

அந்தப் ெப� மாளிைகயின் உண�க் �டத்தில் பணியாரங்களின்
ந�மண�ம், அ��ைவ உண்�களின் மண�ம் கலந்� பரவிக்
ெகாண்��ந்தன. ெநய்யின் கமகமப்�ம் பால் நன்றாக வற்றக்கா�ம் ��கிய
வாசைன�ம், அந்தப் பக்கமாக ேவ� காரியமாய் வர ேநர்ந்தவர்க�க்�க்�ட
உண்�ம் ஆைசைய உண்டாக்கிக் ெகாண்��ந்தன.

�ரமஞ்சரி�ம் வானவல்லி�ம் வசந்தமாைல �தலிய மற்றப் ெபண்க�ம்
உண�க் �டத்�க்�ள் �ைழந்த ேபா� அங்ேக ஏற்கனேவ தந்ைதயா�ம்,
நைக ேவழம்ப�ம் ஓவியன் மணிமார்ப�ம் உண்பதற்�ச் சித்தமாக வந்�
உட்கார்ந்� ெகாண்��ந்தார்கள். இன்�ம் ஒ� பக்கமாக ெபண்கள்
உட்கா�ம் வரிைசயில் �ரமஞ்சரியின் அன்ைன�ம் மாளிைகையச் ேசர்ந்த
நற்றாய், ெசவிலித்தாய் �தலிய �� ெபண்�ர்க�ம் அமர்ந்தி�ந்தார்கள்.

இந்த இளம் ெபண்களின் �ட்டம் உள்ேள �ைழந்த�டன் ெநய்�ம், பா�ம்,
பணியார�ம், பல்�ைவ மணம் பரப்பிக் ெகாண்��ந்த உண�க் �டத்தில்
மல்லிைக மண�ம் �ந்தலில் �சிய ைதல மண�ம், ேவ�பல
ெமன்மணங்க�ம் �திதாக எ�ந்� உண� மணங்கேளா� ��க் கலந்தன.

தந்ைதயார், �ரமஞ்சரி �தலியவர்கைள �கமலர்ச்சிேயா� உற்சாகமாக
வரேவற்றார்.

“வா�ங்கள், ெபண்கேள! இன்� நம� மாளிைகயில் நளபாகேம
ெசய்தி�க்கிறார்கள். இந்திர விழா உற்சாகத்தில் சைமயற்காரர்கள் தங்கள்
அற்�தத் திறைமையக் காட்�யி�க்கிறார்கள். இனிேமல் நாம் நம� உண்�ம்
திறைமையக் காண்பிக்க ேவண்�ய�தான்.”



“ஆகா! நம� மாளிைக உணைவப் பற்றியா இப்ப�ச் ெசால்கிறீர்கள்,

அப்பா? என்ன அதிசயம்! என்னால் நம்பேவ ��யவில்ைல! ஏதாவ�
ைகதவறிச் ெசய்தி�ப்பார்கள். அ� நன்றாக வாய்த்�த்
ெதாைலத்தி�க்�ம். நம் மாளிைகச் சைமயற்காரர்கள் அற்�தத்
திறைமைய�ம், உற்சாகத்ைத�ம் எப்ப� அப்பா காட்�வார்கள்? அவர்கள்தாம்
இந்த மாளிைகக்�ள் �ைழ��ன்ேப அத்தைகய திறைமைய�ம்,
உற்சாகத்ைத�ம் எங்ேகா ெதாைலத்�விட்� வந்� ேசர்ந்தி�க்கிறார்கேள
அப்பா!” என்� வானவல்லி வம்�ப் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினாள்.

அவள் �றி ��த்த�ம் ெபண்களின் கிண்கிணிச் சிரிப்�க்கள் அந்தக்
�டத்தில் அைல அைலயாய் ஒலி பரப்பி அடங்கின. �ரமஞ்சரிைய�ம்
வசந்தமாைலைய�ம் தவிர மற்றவர்கள் யாவ�ம் இந்த நைகச்�ைவ
மகிழ்ச்சியில் கலந்� ெகாண்டார்கள். �ரமஞ்சரி, வானவல்லி ஆகிேயாரின்
அன்ைன�ம் இந்த மகிழ்ச்சியில் கலந்� ெகாண்டாள்.

“அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்�மில்ைல ெபண்ேண! நம் மாளிைகச்
சைமயற்காரர்கைளப் பற்றி நீ ேவண்�ெமன்ேற மிைகப்ப�த்திக் �ற்றம்
ெசால்கிறாய், எப்ேபாதாவ� ெகாஞ்சம் உப்ைபக் �டப் ேபாட்��ப்பார்கள்.

‘உப்பிட்டவைர உள்ளள�ம் நிைன’ என்ற பழெமாழி இ�க்கிறதல்லவா? நம�
மாளிைகயில் உண்� ெசன்றவர்கள் நீண்ட காலம் நம்ைம நிைனத்�க்
ெகாண்��க்க ேவண்�ெமன்�ம், அப்ப� நம்ைம நிைனப்பதற்காகேவ
அவர்கள் நீண்ட காலம் இ�க்க ேவண்�ெமன்�ம்தான் நம�
சைமயற்காரர்கள் இப்ப� உப்ைப அதிகமாகப் ேபா�கிறார்கள்
ேபாலி�க்கிற�” என்� அன்ைன �றியேபா� சிரிப்ெபாலி �ன்ைனக்
காட்��ம் ெபரிதாக எ�ந்த�. நைகேவழம்ப�ம் ேசர்ந்� ெகாண்�
சிரித்தார். அந்த மனிதரின் ஒற்ைறக் கண்ேணா� ��ய �கத்�க்�ச்
சிரிப்� நன்றாயில்ைல. ேபய் சிரிக்கிறாற்ேபால் விகாரமாக இ�ந்த�.

ெசம்ைமயில்லாத ெகட்ட கண்ணா�யில் �கம் பார்த்த� ேபால்,

சிரிக்�ம்ேபா� �த பயங்கரம் காட்�ய� நைகேவழம்பரின் �கம்,
��ம்�க்காரியான வானவல்லி விடாமல் ேம�ம் அந்த வம்�ப் ேபச்ைச
வளர்த்தாள்.

“நீ ெசால்வைத நான் அப்ப�ேய ஒப்�க் ெகாள்ள ��யாதம்மா!
ஏெனன்றால் காவிரிப்�ம் பட்�னத்�க் கடற்கைரயில் உப்�க் காய்ச்�ம்
உப்பளங்கள் நிைறய இ�க்கின்றன என்ற ெசய்திையேய நம் மாளிைக உண�
�லமாகத்தான் மிகப் பலர் ெதரிந்� ெகாள்ள ேநர்ந்தி�க்கிற�. அப்பாைவத்



ேத� எத்தைனேயா கடல் கடந்த ேதசங்களிலி�ந்� ெபரிய வணிகர்கள்,

சிற்றரசர்கள் எல்லாம் நம் மாளிைகக்� வந்� தங்கிச் ெசன்றி�க்கிறார்கள்.

அவர்கள் எல்ேலா�ம் இங்� �தன் �ைறயாக உண� உண்� ��ந்த�டன்
அப்பாைவக் ேகட்��க்கிற �தல் ேகள்வி என்ன ெதரி�மா? ‘உங்கள்
நகரத்தில் நிைறய உப்பளங்கள் இ�க்கின்றனேவா?’ என்ப�தான். நான்�
நாட்க�க்��ன் இரத்தினத் தீவிலி�ந்� வந்தி�ந்த ைவர வணிகர்�ட
இேத ேகள்விையத்தாேன ேகட்டார்?” என்� தன் அன்ைனயிடம்
ேவ�க்ைகயாகக் �றினாள் வானவல்லி. இப்ப�ேய சிரிப்�ம் கலகலப்�மாக,

உற்சாக�ம் உைறயாடல்க�மாக உண்�ம் ேநரம் கழிந்� ெகாண்��ந்த�.

�ரமஞ்சரி�ம், வசந்தமாைல�ம் மட்�ம் சிரிப்ேபா, ேபச்ேசா இல்லாமல்
எைதேயா ஆழ்ந்� சிந்திப்ப�ேபால் அைமதியாக அமர்ந்� உண்பைதத்
தந்ைதயார் கவனித்� விட்டார். அந்த ெமௗனத்தின் காரணத்ைதச்
�ரமஞ்சரியிடேம ேநரில் ேகட்காமல் வானவல்லியிடம் ேகட்டார் அவர்.

“வானவல்லீ! இன்ைறக்� உன் சேகாதரி �ரமஞ்சரி ெமௗன விரதம்
�ண்��க்கிறாளா என்ன? ேபச்�மில்ைல; சிரிப்�மில்ைல. ப�ைமேபால்
அமர்ந்� உண்கிறாேள!” தந்ைதயார் இப்ப�த் �ண்�க் ேகட்ட பின்�ம்,
�ரமஞ்சரி ஒன்�ம் ேபசவில்ைல. தன் சேகாதரி �ரமஞ்சரி�ம் அவ�ைடய
ேதாழி வசந்தமாைல�ம் உற்சாகமாயில்ைல என்பைத வானவல்லி�ம்
கவனித்தாள். சேகாதரி அப்ப� அைமதியாயி�க்�ம்ேபா� தான் மட்�ம்
அதிகப் பிரசங்கியாக வம்� ேப�வ� நாகரிகமில்ைல என்� உணர்ந்தவளாய்
வானவல்லி�ம் ேபச்ைச நி�த்திக் ெகாண்� அைமதியாய் உண்ணத்
ெதாடங்கினாள்.

“என்ன�, ெபண்ேண ! உனக்� உடல் நலமில்ைலயா? ஏன் இப்ப�
இ�க்கிறாய்?” என்� தாய் �ரமஞ்சரிைய விசாரித்தாள். “அெதல்லாம்
ஒன்�மில்ைலயம்மா!” என்� ெபண்ணிடமி�ந்� ��க்கமாகப் பதில்
கிைடத்த� தாயா�க்�.

ஆனால் தந்ைதயார் �ரமஞ்சரிைய அவ்வள� எளிதில் விடவில்ைல.

எப்ப�யாவ� அவைளப் ேபச ைவத்� விட ேவண்�ெமன்� �ைனந்தவர்
ேபால் மீண்�ம் அவளிடம் ேநரிேலேய ேபசலானார்.

“�ரமஞ்சரீ! இன்� உனக்�ச் ெசால்ல ேவண்�ெமன்பதற்காக மிக�ம்
நல்ல ெசய்தி ஒன்� ைவத்தி�க்கிேறன். இேதா இந்த ஓவியைன நம�
மாளிைகயிேலேய பணி �ரிவதற்� நியமித்தி�க்கிேறன். எல்லாம்



உனக்காகத் தான் ெபண்ேண! ஓவியக்கைலயில் உனக்� இ�க்�ம் பற்�
எனக்�த் ெதரி�ம். இவைனப் பயன்ப�த்தக் ெகாண்� உன�
சித்திரச்சாைலயின் எஞ்சிய இடங்கைள ெயல்லாம் சித்திரங்களால் நிரப்பி
விடலாம்” என்� அவள் �கத்தில் மலர்ச்சிைய எதிர்பார்த்�க் ெகாண்ேட
�றிய அவர் அங்ேக மலர்ச்சி ேதான்றாதைதக் கண்� திைகத்தார். ஓவியன்
�கத்ைதப் பார்த்தாள் �ரமஞ்சரி. அவன் �கத்தில் பதவி ெபற்ற ெப�மிதம்
இல்ைல, ஏேதா பயம்தான் இ�ந்த�. தந்ைதயார் நல்ல ெசய்தி என்�
ெதாடங்கிக் �றிய இந்தப் பதவி நியமனம் அவள் மனத்தில் பல
சந்ேதகங்கைள உண்டாக்கிய�.



நைகேவழம்பர் ந�க்கம்
மணிமார்பன் என்�ம் அந்த ஓவியைனத் தி�ம்பிப் ேபாக விடாமல் தன்
தந்ைதயார் மாளிைகயிேலேய ேதக்கி ைவத்�க் ெகாண்��ப்பதன்
ெமய்யான ேநாக்கம் என்னவாக இ�க்�ம் என்� �ரமஞ்சரி சிந்தித்தாள்.

தன்�ைடய சித்திரச்சாைலக்�ப் படங்கள் வைரந்� நிரப்�வதற்காகேவ
அவைன மாளிைகயின் ஓவியக் கைலஞனாகப் பதவி தந்�
நியமித்தி�ப்பதாகத் தந்ைதயார் �றியைத அவள் அப்ப�ேய நம்பி ஒப்�க்
ெகாள்வதற்� இயலவில்ைல. எல்லாவற்�க்�ம் அப்பாற்பட்ட அந்தரங்க
ேநாக்கம் ஒன்� தந்ைதயா�க்� இ�க்�ெமன்� அவள் சந்ேதகப்பட்டாள்.

ஓவிய�க்�ப் பதவியளித்தி�க்�ம் ெசய்திையத் தந்ைதயார் தாம்
மகிழ்ச்சிேயா� �றினாேர தவிர அைதக் ேகட்�க் ெகாண்ேட அ�கில்
அமர்ந்தி�ந்த ஓவியன் �கத்தில் மலர்ச்சிேயா மகிழ்ச்சிேயா ேதான்றவில்ைல
என்பைத�ம் அவள் கவனித்தி�ந்தாள். அ� ேவ� அவ�ைடய
சந்ேதகத்ைத வளர்த்த�.

“அம்மா, இந்த ஒற்ைறக் கண் மனித�க்� நைகேவழம்பர் என்� யார்
ேபர் ைவத்தார்கள்? இவர் சிரிப்பைதப் பார்க்கச் சகிக்கவில்ைலேய” என்�
�ரமஞ்சரியின் காத�கில் ெமல்லக் ேகட்டாள் வசந்தமாைல. �ரமஞ்சரி
உடேன ேதாழிக்� மட்�ம் ேகட்�ம்ப�, “அ� இவ�ைடய ெசாந்தப் ெபயர்
இல்ைலய� வசந்தமாைல! �த்தரங்�களி�ம், நாடக ேமைடகளி�ம்,
�த்�, நாடகம் �தலியன ெதாடங்��ன் ேகாமாளி ேவடத்ேதா�
வி�டகன் ஒ�வன் வ�வ� உண்டல்லவா? எைதயாவ� ெசால்லி
அைவயிலி�ப்பவர்க�க்� நைகப்� உண்டாக்�ம் கைலஞர்க�க்�
[^நைகேவழம்பர் - சிரிப்� �ட்�ம் பரியாசகர். அதாவ� நைகச்�ைவ
ந�கர்கள். ஆதாரம்; சிலப்பதிகாரம் 5-ம் காைத 53-வ� அ�. ேவழம்பர் -
‘பலவைகயால் ந�வித்�த் தாம்பயன் ெகாண்� ஒழிவார்’ என்� 817-வ�
�ற�ைரயில் பரிேமலழகர் �றி�ள்ளார்.] நைகேவழம்பர் என்� தமிழில்
ெபயர் உண்�. எங்கள் தந்ைதயாேரா� வந்� ேசர்ந்� ெகாள்வதற்�
�ன்னால் இந்த மனிதர் நம் காவிரிப் �ம்பட்�னத்தில் ஏேதா ஒ� நாடக



அரங்கில் நைகேவழம்பராக ந�த்�ப் பிைழப்� நடத்திக் ெகாண்��ந்தாராம்.
அதனால் அந்தத் ெதாழில் ெபயர் இன்�ம் இவைர விடாமல் பற்றிக்
ெகாண்� நிற்கிற�” என்� ம�ெமாழி �றினாள்.

“இந்த மனித�ைடய ��ர �கத்ைதப் பார்த்தால் வந்த சிரிப்�க்�ட
ேபாய்வி�ேமயம்மா! இவைர எப்ப� நாடக அரங்கில் நைக ேவழம்பராக
ைவத்�க் ெகாண்� ெபா�ைமயாக நாடகம் நடத்தினார்கள்?

பார்த்தவர்க�ம் தான் எப்ப�ப் ெபா�ைமேயா� பார்த்தார்கள்? சிரிப்�
�ட்�கிற �கமா இ�? எரிந்த ெகாள்ளிக் கட்ைடையப் ேபால் விகாரமாக
இ�க்கிறேத?” என்� ேம�ம் ேகட்ட வசந்தமாைலக்�, “இவர்
நைகேவழம்பராக ந�ப்பைதப் ெபா�ைமயாகப் பார்க்க ��யாததனால்தாேனா
என்னேவா இவ�ைடய �கத்ைதக் கண்� சிரிப்� �ள்வதற்�ப் பதில் சீற்றம்
�ண்� யாேரா ஒற்ைறக்கண்ைணப் ெபாட்ைடயாக்கி அ�ப்பிவிட்டார்கள்
ேபாலி�க்கிற�” என்� வயிற்ெறரிச்சல் தீர ம�ெமாழி �றினாள் �ரமஞ்சரி.

“நாடக ேமைடயில் ஆ�ய �த்�க்கைளவிட இவர் வாழ்க்ைகயில் ஆ�ம்
�த்�க்கள்தாம் அதிகம் ேபாலி�க்கிறதம்மா …”

“தந்ைதயாரிடம் வந்� ேசர்ந்தபின் இவ�ைடய �த்�க்கள் மிக�ம்
அதிகம� வசந்தமாைல…”

உண�க் �டத்தில் எல்லா�க்�ம் ந�ேவ �ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைல�ம்
இப்ப�த் தங்க�க்�ள் இரகசியம் ேப�வ� ேபால் ேபசிக் ெகாண்ட
ேபச்சினால் எல்லா�ைடய கவன�ம் அவர்கள் பக்கம் தி�ம்பேவ ேபச்ைச
அவ்வளவில் நி�த்திக் ெகாண்டனர்.

“என்னேவா நீ�ம் உன் ேதாழி�மாக உங்க�க்�ள்ேளேய ேபசிக்
ெகாள்கிறீர்கேள �ரமஞ்சரி! எங்கேளா� தி�ெரன்� உனக்� என்ன ேகாபம்
வந்� விட்டதம்மா?” என்� தந்ைதயார் ம�ப��ம் அவ�க்� உற்சாக�ட்�ப்
ேபசைவக்�ம் �யற்சிையத் ெதாடங்கினார். அவர் இவ்வள� �ண்�க்
ேகட்ட பின்�ம் ேபசாமலி�ந்தால் நன்றாயிராெதன்� பட்�ம்படாம�ம் ஏேதா
ேபசினாள் �ரமஞ்சரி.

“�ரமஞ்சரி ேதவிக்� இன்� ஏேதா சில காரணங்களால் மனம்
�ழப்பமைடந்�ள்ள� ேபால் ேதான்�கிற�, ஐயா?” என்� அ�வைர
ேபசாமலி�ந்த நைகேவழம்பர் �தல் �ைறயாக வாய் திறந்தார். அந்த
ேநரத்தில் அங்ேக அவைரப் ேபான்� தன்னால் வி�ம்பத்தகாத ஒ�வர் தன்



தத � த தத த ஒ த
ெபயைரக் �றிப்பிட்�ப் ேபசியேத �ரமஞ்சரிக்�ப் பி�க்கவில்ைல. அ�க்�ம்
ேச�ம் ப�ந்த தைரயில் கால் அ�ந்தி நிற்க அ�வ�ப்பைடந்�
��கிறாற்ேபாலச் சில�ைடய ேபச்சில் ெசவிக�ம், மன�ம் அ�ந்தித்
ேதாய்வதற்� வி�ம்�வதில்ைல. அப்ப�ப்பட்டவர்கள் ேப�ம்ேபா�
ேகட்கிறவர்க�க்� அ�வ�ப்�ம், �ச்ச�ேம ஏற்ப�கின்றன.

நைகேவழம்பரின் ேபச்�ம் �ரமஞ்சரிக்� இத்தைகய அ�வ�ப்ைபத்தான்
உண்டாக்கிற்�. அத்தைகய மனிதர் ஒ�வரின் நாவிலி�ந்� தன் ெபயர்
ஒலிக்�ம் ேபா� அந்த நாவின் அ�க்�த் தன� அழகிய ெபயரி�ம்
ேதாய்வ� ேபான்� மிக�ம் �ச்சத்ேதா� ��யெதா� ெவ�ப்ைபச்
�ரமஞ்சரி அைடந்தாள்.

“நைகேவழம்பேர! �திதாக நம் மாளிைகக்� வந்�ள்ள இந்த ஓவியைன
உங்கள் ெபா�ப்பில் ஒப்பைடக்க எண்ணி�ள்ேளன், ெவளியில் அநாவசியமாக
அைலந்� திரியாமல் இவள் மாளிைகயிேலேய தங்கிப் பணிகைளச்
ெசய்�மா� கண்காணித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய� உங்கள் ேவைல.

இதற்�ேமல் விவரமாக நான் உங்க�க்�ச் ெசால்ல ேவண்�யதில்ைல.

உங்க�க்�க் �றிப்பறியத் ெதரி�ம்” என்� உண� ��கிற ேநரத்தில்
தந்ைதயார் நைகேவழம்ப�க்� இ�ெபா�ள் ெதானிக்�ம் �றிப்�டன்
உத்திரவிட்டைத�ம் �ரமஞ்சரி கவனித்�க் ெகாண்டாள். ‘இந்த
மாளிைகைய விட்� ஆள் ெவளிேயறிவிடாமல் ஓவியைனச் சிைற ெசய்�
பா�காத்�க் ெகாள்’ என்� ெசால்ல ேவண்�யதற்�ப் பதில் அைதேய
ெகௗரவமான வார்த்ைதகளில் ெகௗரவமான ெதானிேயா� தந்ைதயார்
நைகேவழம்ப�க்�ச் ெசால்லியி�க்கிறார் என்பைத அவள் உய்த்�ணர்ந்�
�ரிந்�ெகாள்ள ��ந்த�. தந்ைதயா�க்� என்னதான் வய�ம், த�தி�ம்
ெசல்வ�ம் இ�ந்த ேபாதி�ம் அந்த ஓவியக் கைலஞைன அவர் ஏக
வசனத்தில் �றிப்பிட்�ப் ேபசிய� �ரமஞ்சரிக்� என்னேவா ேபாலி�ந்த�.

�ண்கைலகைள மதிக்�ம் நளினமான மன�ள்ளவள் அவள். அவ�ைடய
ேகாமளமான �பாவத்�க்�க் கைலகள் பிறக்�மிடத்ைதச் �லபமாக
நிைனப்பவர்கைளப் ெபா�த்�ப் பழக்கமில்ைல. அ��ம் ஓவியம்
இளைமயிலி�ந்� அவள் மனத்தில் பித்� ஏறிப் பதிந்த கைல. அந்தக்
கைலக்� உரியவர்கைளப் பற்றி எளிதாக நிைனப்பவர்கைளேயா
ேப�பவர்கைளேயா, அவளால் ஏற்க ��வதில்ைல.

உண்� ��த்தபின் உண�க் �டத்திலி�ந்� எல்லா�ம்
ெவளிேயறியேபா�, “வசந்தமாைல! விைரவாக நடந்� வா. சிறி� �ன்னால்
ெசன்� உண�க் �டத்தின் வாயி�க்� அ�ேக நின்� கவனிக்கலாம்.



உள்ளி�ந்� ஒவ்ெவா�வராக ெவளிேயறிப் ப�களில் இறங்�ம்ேபா� நீ�ம்,
நா�மாக அவர்கள் பாதங்கைள நாம் கவனிப்பைத அவர்கள் அறிந்�
ெகாள்ளாதப� கவனிக்க ேவண்�ம்” என்� காத�கில் ெமல்லச் ெசால்லி
அவைள ேவகமாக நடக்கச் ெசய்� அவ�டன் வாயிற் பக்கம் வந்� நின்�
ெகாண்டாள் �ரமஞ்சரி. �தலில் தந்ைதயா�ம், தா�ம், வானவல்லி�ம் பிற
ெபண்க�ம் ப�யிறங்கி வந்தார்கள்.

“என்னம்மா? இங்ேக எதற்� நின்� ெகாண்��க்கிறாய்? ேபாகலாம்
வா” என்� தந்ைதயார் அவைளக் �ப்பிட்டார்.

“வ�கிேறன் அப்பா நீங்கள் �ன்னால் ெசல்�ங்கள்” என்� அவைர
�ன்னால் அ�ப்பிவிட்� ேம�ம் ப�யிறங்கி வ�கிற பாதங்கைளக்
கவனிக்கத் ெதாடங்கினாள் �ரமஞ்சரி. ஒவ்ெவா�வராக எல்லா�ம் ேபாய்
விட்டார்கள். மணிமார்ப�ம், நைகேவழம்ப�ம்தான் வரவில்ைல. உள்ேள
சைமயல்காரர்கேளா� ஏேதா ேபசிக் ெகாண்� நின்றார் நைகேவழம்பர்.

சிறி� ேநரத்தில் மணிமார்பைனக் ைகப்பற்றி அைழத்�க் ெகாண்�
நைகேவழம்பர் ப�யிறங்கி வந்த ேபா�ம் �ரமஞ்சரி ேதாழிேயா� அங்ேக
நின்� ெகாண்��ந்தாள். அவள் அங்ேக நின்� ெகாண்��ப்பாெளன்�
அந்த ஒற்ைறக்கண் மனிதர் எதிர்பார்க்கவில்ைல. அப்ேபா� அங்ேக அவள்
நின்�ெகாண்��ப்பைதக் கண்டேபா� சிறி� அதிர்ச்சி�ட அவ�க்�
உண்டாயிற்�. சாமர்த்தியமாக அந்த அதிர்ச்சி ெவளிேய ெதரியாமல்
மைறத்�க் ெகாண்� நடந்� ெசன்றார். தற்ெசயலாக நடந்� உடன்
வ�பவர்கைளப் ேபால் �ரமஞ்சரி�ம் ேதாழி�ம் நைகேவழம்பேரா��ட
நடந்தார்கள். அவர்க�ம் உடன் வ�வைதக் கண்ட நைகேவழம்பரின் நைட
இன்�ம் �ரிதமாயிற்�. ஓவிய�ம் அதற்� ஏற்பத் �ரிதமாக நடந்தான்.

விைரவாய்த் தங்கைளக் கடந்� அ�த்த �டத்�க்�ள் �ைழந்� �ன்னால்
ேபாய் வி�வதற்காக அவர் �ந்�கிறார் என்ப� �ரமஞ்சரிக்�ம், ேதாழிக்�ம்
�ரிந்த�. உடேன அவர்க�ம் விட்�க் ெகா�க்காமல் தங்கள் நைடைய�ம்
ேவகமாக்கினார்கள்.

ஆயி�ம் அவர்கைளக் கடந்� பாய்ந்� �ந்திச் ெசல்வ�ேபால்
ஓவியைன இ�த்�க் ெகாண்� அ�த்த �டத்�க்�ள் காெல�த்�
ைவத்�விட்டார் நைக ேவழம்பர். ேமேல அவைரத் ெதாடர்ந்� நடப்ப�
சாத்தியமில்ைல என்�ணர்ந்� �ரமஞ்சரி வார்த்ைதகளால் அவைரத் த�த்�
நி�த்தினாள்!



“ஐயா! ஒ� விநா� நின்� ேபாகலாமல்லவா? உங்களிடம் சிறி� ேபச
ேவண்�ம்.”

�ன்�றம் விைரந்� ெகாண்��ந்த நைகேவழம்பர் தி�ம்பி நின்றார்.
“என்ன ேபசேவண்�ம் �ரமஞ்சரி ேதவீ! ெசால்�ங்கள். ேகட்கிேறன். எனக்�
அவசரமாகப் ேபாக ேவண்�ம். ேநரமாகிற�.”

ேபாகலாம்! ஆனால் இவ்வள� தைலேபாகிற அவசரம் ேவண்�யதில்ைல
ஐயா! நீங்கள் ெந�ங்காலத்�க்� �ன் �த்தரங்�களில் ந�த்�க்
ெகாண்��ந்த நாட்களில் �கத்�க்� அரிதார�ம், கண்�க்� ைம�ம்
கால்க�க்�ச் ெசம்பஞ்�க் �ழம்�ம் இட்�க் ெகாண்� அழகாக
இ�ந்ததாக ெசால்வார்கள். ேகள்விபட்��க்கிேறன். ஆனால், இத்தைன
காலத்�க்�ப் பின் கா�க்�ச் ெசம்பஞ்�க் �ழம்� �சிக் ெகாள்�ம் ஆைச
உங்க�க்�த் தி�ெரன்� எப்ப� ஐயா உண்டாயிற்�? அ��ம் இவ்வள�
நன்றாகச் சிவப்�நிறம் பற்�ம் ெசம்பஞ்�க்�ழம்�ம் உங்க�க்� எங்ேகதான்
கிைடத்தேதா?” என்� அவ�ைடய பாதத்ைதச் �ட்�க்காட்�ச் சிரித்�க்
ெகாண்ேட ேகட்டாள் அவள்.

அைதக் ேகட்� நைகேவழம்பர் ெமய்விதிர் விதிர்த்� ந�ங்கினாற்ேபால
நின்றார். அவ�ைடய ஒற்ைறக்கண் மிரண்� பார்த்த�.



நாைளக்�ப் ேபா� வி�யட்�ம்!

அந்தப் பின்னிர� ேநரத்தில் �ம்�காரின் �ைற�கம் ஆரவார�ம்
ஆள்பழக்க�ம் �ைறந்� அைமதியாய்க் காட்சியளித்த�. �ைற�கத்தின்
அழ�கள் அைமதியில் ேதாய்ந்� ேதான்�ம் காரணத்தினால் பகற்ேபாதில்
இ�ந்தைதக் காட்��ம் �திய கவர்ச்சி ஏேதா இப்ெபா�� ேசர்ந்தி�ப்ப�
ேபால் விேநாதமாக விளங்கின. நீலவானத்தின் ெந�ய ெப�வீதியில் மங்கிய
நில� உலாச் ெசன்� ெகாண்��ந்த�. அந்தரத்தில் �டர்விரிக்�ம் ெசந்தழல்
மண்�லம் ேபால் கலங்கைர விளக்கத்�த் தீ எரிந்த�. அந்த ஒளியில்,

நங்�ரம் பாய்ச்சி நி�த்தப்பட்��ந்த ெபரிய ெபரிய கப்பல்கள்
கடற்பரப்ெபங்�ம் ெதரிந்தன. மிகப்ெபரிய ெவண்ணிறப் பறைவ ஒற்ைறச்
சிறைக மட்�ம் சாய்த்� விரித்தாற்ேபால் கப்பல்களின் பாய்மரங்கள் எ�ப்பாக
இலங்கின.

ேவ� ஒலிகளற்ற அைமதியில் கடற்காற்� �கமாக வீ�ம் �ழ்நிைலயில்
�ைற�கப் ப�திெயங்�ம் பல்ேவ� ெபா�ள்க�ம், ெபா�ள்களில்
மணங்க�ம் கலந்� நிைறந்தி�ந்தன. ெபாதிய மைலயிலி�ந்� வந்�
இறங்கி. யி�ந்த சந்தனக் கட்ைடக�ம், சீன ேதசத்திலி�ந்� வந்தி�ந்த
பச்ைசக் கர்ப்�ர�ம், கடற்கைரையத் தி�மணம் நிக�ம் வீ�ேபால்
மணக்கச் ெசய்� ெகாண்��ந்தன. எங்�ம் அைமதி தங்கி நிற்�ம் ேநரம்.
எங்�ம் அழ� ெபாங்கிநிற்�ம் ேதாற்றம். எங்�ம் ஒளியடங்கின ேநரத்�க்�
உரிைமயான ஒலியடங்கின அடக்கம்.

அப்ேபா� அந்தத் �ைற�கத்தின் ஒ�க்கமான ப�தி ஒன்றில்
மணிபல்லவத்�க்�ப் �றப்ப�ம் சிறிய பாய்மரக் கப்பலின் அ�ேக
அ�ட்ெசல்வ �னிவ�ம், வீரேசாழிய வளநா�ைடயா�ம் நின்�
ெகாண்��ந்தார்கள். இன்�ம் சிறி� ேநரத்தில் அந்தக் கப்பல்
�றப்ப�வதற்கி�ந்த�. �த்தர் ெப�மானின் பாரத பீ�ைககைளத் தரிசனம்
ெசய்வதற்�ச் ெசல்�ம் ெபௗத்த சமயத் �றவிகள் சில�ம் கப்ப�க்�
அண்ைமயில் நின்� ேபசிக் ெகாண்��ந்தார்கள்.



அன்� அந்தக் கப்பல் �றப்ப�ம் ேநரத்தில் அங்ேக வழக்கமான �ட்டம்
இல்ைல. கப்பலில் பயணம் ெசய்வதற்� இ�ந்தவர்க�ம் மிகக் �ைறந்த
ெதாைகயினர் தாம். நகரத்தில் வாரா� வந்த ேபரழ�க் ெகாண்டாட்டமாக
இந்திரவிழா நடந்� ெகாண்��க்�ம்ேபா� எவராவ� ெவளி�ர்க�க்�ப்
ேபாக ஆைசப்ப�வார்களா? ெவளி�ர்களிலி�ந்ெதல்லாம் காவிரிப்�ம்
பட்�னத்�க்� மனிதர்கைள வரவைழக்�ம் சிறப்� வாய்ந்த தி�விழா
அல்லவா அ�? அதனால்தான் �றவிகள் சிலைர�ம் இன்றியைமயாத கப்பல்
ஊழியர்கைள�ம் தவிரப் பயணத்�க்காகக் ��ம் ேவ� �ட்டம் அங்ேக
இல்ைல.

கப்பல் �றப்படப் ேபாகிற� என்பதற்� அறி�றியாக ேமல் தளத்தில் கட்டப்
ெபற்றி�ந்த மணிைய ஒலிக்கச் ெசய்தான் மீகாமன். கண்களில் நீர் பனிக்க
நின்ற வீர ேசாழிய வளநா�ைடயாைர அன்ேபா� த�விக் ெகாண்டார்
அ�ட்ெசல்வ �னிவர். உணர்� மி�ந்� ேப�வதற்� அதிகம் ெசாற்களின்றி
இ�ந்தனர் இ�வ�ம்.

நல்லவர்கேளா� நட்� ெசய்� பழகிக் ெகாள்வதில் எவ்வள�
�ன்பமி�க்கிற� பார்த்தீர்களா? ேபைதயர்கேளா� பழ�வேத ஒ� வைகயில்
நல்ல�. ேபைதயர்க�டன் நம� நட்� அ�ந்� ேபானால் அந்தப் பிரிவினால்
நமக்�த் �ன்பேம இல்ைல �னிவேர!”

“ேபேயாடாயி�ம் பழகிவிட்டால் பிரிவ� ேவதைனதான்
வளநா�ைடயாேர!”

“ஆனால் உங்க�க்� இந்தப் பழெமாழி ெபா�ந்தா� �னிவேர! நா�ம்
ேபயில்ைல? நீங்க�ம் ேபயில்ைல!”

“தவ�! நான் மனிதனாகவா இப்ேபா� இந்தக் கப்பலில்
மணிபல்லவத்�க்�ப் �றப்பட்�ப் ேபாகிேறன்? இல்லேவ இல்ைல. உயிேரா�
இ�ந்� ெகாண்ேட ெசத்�ப் ேபாய்விட்டதாக உலகத்�க்�ப் ெபாய்
ெசால்லிவிட்� அந்தப் ெபாய்ைய ெமய்யாகப் பா�காக்க உங்கைள�ம்
நியமித்�விட்�ப் ேபயாகப் பறந்� ெகாண்�தான் ஓ�கிேறன். உயிர் இ�ந்�ம்
அதற்�ரிய ேதாற்றமின்றி மைறந்� நடமா�வ�தாேன ேபய்! அப்ப�யானால்
நான் �தல்தரமான ேபய்தான் வளநா�ைடயாேர!”

மீண்�ம் கப்பல் மணி ஒலித்த�. அைமதியில் பிறந்� அைமதியில்
வளர்ந்� அைமதிேயா� கலக்�ம் அந்த மணி ஓைச அப்ேபா� அங்கி�ந்த
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�ழ்நிைலயில் தனி ஒலியாய் விரிந்� பரவிய�.

“இளங்�மரைனக் கவனித்�க் ெகாள்�ங்கள். அன்ைப�ம், அைதப்
ேபாற்�ம் பண்�ள்ளவர்கைள�ம் நம்பி அவைன விட்�ப் பிரிந்� ெசல்கிேறன்.

அன்�ம் அன்�ள்ளவர்க�ம் ைகவிட்� விட்டா�ம் அந்தப் பிள்ைளயின்
தன்னம்பிக்ைக அவைனக் காப்பாற்�ம், தன்ைனப் பிறர் ெவற்றி
ெகாள்ளாவிடாமல் தான் பிறைர ெவற்றி ெகாள்�ம் மனம் அவ�க்�
இ�க்கிற�. உலகத்தில் மிகப் ெபரிய ெசல்வம் இப்ப�ப்பட்ட மனம்தான். இந்த
மனம் உள்ளவர்கள் உடம்பினால் ேதாற்�ப் ேபானா�ம் உள்ளத்தினால் ெவற்றி
ெப�வார்கள். உயரிய �ல்கைளக் கற்� உலக ஞான�ம் ெப�ம்ேபா�
இப்ேபா� ெபற்றி�க்கிற சில �ரட்�க் �ணங்க�ம் தணிந்� பண்�கள்
வளர்ந்� இளங்�மரனின் மனம் பக்�வமைடந்�வி�ம்…”

இவ்வா� �றிக்ெகாண்ேட கப்பலின் மரப்ப�களில் ஏறினார் அ�ட்ெசல்வ
�னிவர். வளநா�ைடயார் �னிவைரேய பார்த்�க் ெகாண்� கீேழ கைரயில்
நின்றார். உரிய ேநரத்�க்� ஏேதா நிைன� வந்தவர்ேபால், “அ�த்த ஆண்�
ைவகாசி விசாகம்- �த்த ெபௗர்ணமி நாள் எப்ேபா� வரப் ேபாகிறெதன்�
காத்�க் ெகாண்ேட இ�ப்ேபன், மறந்� விடாதீர்கள்” என்� கப்பலில் ஏறிக்
ெகாண்��க்�ம் �னிவ�க்�க் ேகட்�ம்ப� இைரந்� �றினார் அவர்.
‘இந்த மனம் இன்றிலி�ந்� தாங்க ேவண்�ய நிைன�ச் �ைமைய எப்ப�த்
தாங்கி ஆற்றப் ேபாகிற�’ என்ப� ேபால் ெப��ச்� வந்த� அவ�க்�.

அ�ட்ெசல்வ �னிவர் தம்�ைடய தவச் சாைலயிலி�ந்� ெந�ப்�க்�
இைரயாகாமல் காப்பாற்றிக் ெகாண்� வந்த �வ�கைள�ம் பிற
ெபா�ள்கைள�ம் தவிர மனத்தில் இளங்�மரைனப் பற்றிய
ேப�ண்ைமகைள�ம் காப் பாற்றிச் �மந்� ெகாண்�தான்
மணிபல்லவத்�க்�க் கப்பல் ஏறியி�க்கிறார் என்பைத வளநா�ைடயார்
அறிந்தி�ந்தார். ஆயி�ம் அந்தப் ேப�ண்ைமகள் �ரிவதற்� அ�த்த �த்த
ெபௗர்ணமி வைரயில் காத்தி�க்க ேவண்�ேம!

கடற் பரப்பில் கப்பல் சிறி� ெதாைல� நகர்கிறவைர கைரயில்
நின்�விட்� வீ� தி�ம்பினார் வளநா�ைடயார். வீட்�ல் கதக்கண்ணன்,

இளங்�மரன் எல்ேலா�ேம இ�ப்பார்கள் என்� நிைனத்�க் ெகாண்�
ெசன்றி�ந்தார் அவர். �னிவ�ைடய தவச்சாைல தீப்பற்றி �னிவ�ம்
தீ�ண்� இறந்� ேபானாெரன்ற ெசய்திைய யாவ�ம் நம்பத்தக்க விதத்தில்
எப்ப� விவரிப்பெதன்��ட �ன்ேனற்பாடாகச் சிந்தித்� ைவத்�க்
ெகாண்ேட வீட்ைட அைடந்தி�ந்தார் அவர்.



“உங்கள் கண்காணிப்பில் உங்க�ைடய இல்லத்தில் இ�க்கச்
ெசய்�விட்�ப் ேபான �னிவைர நீங்கள் எப்ப�த் தப்பிச் ெசல்ல விட்�ர்கள்?

நீங்கள் கவனமாக இ�ந்தி�ந்தால் அவர் தவச்சாைலக்�த் தப்பிச் ெசன்�
அங்ேக தீக்கிைரயாக ேநர்ந்தி�க்காேத!” என்� இளங்�மரன் தன்ைன�ம்,
�ல்ைலைய�ம் ேகட்பான் என்�ம் அதற்� என்ன பதில் ெசால்லலாம்
என்��ட அவர் நிைனத்� ைவத்தி�ந்தார். ஆனால் அவற்�க்ெகல்லாம்
அவசியமில்லாமல் ேபாயிற்�. வீட்�ல் �ல்ைலையத் தவிர ேவ� யா�ேம
அப்ேபா� இல்ைல. அவர் வீட்ைட அைடந்தேபா� வி�வதற்�ச் சில
நாழிைககேள இ�ந்தன.

“என்னப்பா, �னிவர் அகப்படவில்ைலயா? நீங்கள் மட்�ம் தனியாக
வந்தி�க்கிறீர்கேள….?” என்� �க்கக் கலக்கத்தி�ம் நிைனவாகக்
ேகட்டாள் �ல்ைல. சக்கரவாளக் ேகாட்டத்தில் தம்ைமத் �ரத்தியவர்கள்
கல்ெலறிந்ததால் தம� உடலில் உண்டாகியி�ந்த சி�சி� காயங்கைள அந்த
இ�ளில் தம் மகள் கண்� விடாமல் மைறத்�க் ெகாள்வதற்� �யன்றார்
அவர்.

“உறக்கம் ெகடாமல் நீ �ங்கம்மா. எல்லாம் ெபா�� வி�ந்த�ம்
ெசால்கிேறன். இப்ெபா�� என் மனேம சரியாயில்ைல” என்� ெபண்ணின்
ேகள்விக்�ப் பி� ெகா�க்காமல் ம�ெமாழி �றித் தப்பித்�க் ெகாண்டார்
வளநா�ைடயார்.

“�ல்ைல! இளங்�மர�ம், உன் தைமய�ம் காைலயிலி�ந்� இ�வைர
எங்ேகதான் �ற்�கிறார்கேளா? வி�கிற ேநரம் ஆகப் ேபாகிற�. இந்திர விழா
வந்தா�ம் வந்த�. இவர்க�க்� ஊர் �ற்ற ேநர�ம் கால�ம் இல்லாமேல
ேபாய்விட்ட�. பாவம்! நீ இவ்வள� ேநரம் தனியாக வீட்�ல்
இ�ந்தி�க்கிறாேய?” - என்� மகளிடம் வ�ந்திக் �றிவிட்�ப் ப�க்கச்
ெசன்றார் வளநா�ைடயார். ‘�ங்�கிேறாம்!’ என்� ேப�க்�ப் ப�க்ைகயில்
�ரண்டாேர ஒழிய மனத்ைதக் �ைட�ம் நிைன�கைள மீறி உறக்கம் அவைர
அ�க ம�த்த�. ெபா�� �லர்ந்த�ம் இளங்�மரன் �கத்தில் விழித்�ச்
சிறி�ம் த�மாறாமல் அந்தப் ெபாய்ைய ெமய்ேபால் உ�தியாக எப்ப�க்
�றலாம் என்� ெசாற்கைள மனத்தில் வரிைசப்ப�த்�ம் �யற்சியில்தான்
மீண்�ம் அவரால் ஈ�பட ��ந்த�. அேதா� அ�த்த �த்த ெபௗர்ணமி
வைர�ள்ள கால ெவளியில் நீண்ட ெதாைலைவ�ம் அவர் தம் நிைன� களால்
அளக்க �ற்பட்டார். ���ம், விைட�ம் கிைடக்கா� ேம�ம் ேம�ம் நீ�ம்
அளவாக இ�ந்த� அ�. மனம் அறியத் தவிக்�ம் உண்ைமக�க்�ம்



தமக்�ம் ந�விலி�ந்த கால ெவளி ெபரிதாக�ம் மைலப்பாக�ம் ேதான்றிய�
அவ�க்�.

�ல்ைல தனக்�க் கதைவத் திறந்� வி�வதற்காக எ�ந்தி�ந்�விட்�
இப்ேபா� நன்றாக உறங்�வதாக நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தார் அவர்.

�ல்ைல ப�த்தி�ந்த இடத்திலி�ந்� ெதளிவான �ரலில்,

“நாைளக்�க் காைலயில் அவர் இங்� வந்� வி�வாரா; அப்பா?” என்�
ேகள்வி �றப்பட்டேபா�தான் தனக்�க் கத� திறந்� விட்டதனால் கைலந்த
�க்கத்ைத அவள் இன்�ம் தி�ம்பப் ெபறவில்ைல என்� அவ�க்�ப்
�ரிந்த�. தான் �ங்கிப் ேபாய்விட்டதாக அவள் நிைனத்�க்
ெகாள்ளட்�ெமன்� �தலில் அவ�க்�ப் பதில் ேபசாமலி�ந்�விட
எண்ணினார் அவர். ஆனால் மகள் விடவில்ைல. மீண்�ம் அவைரக்
ேகட்டாள்.

“உங்கைளத்தான் ேகட்கிேறனப்பா! நாைளக் காைல யில் அவர் இங்�
வந்�வி�வாரா?”

கண்�க்�க் கண்ணாக வளர்த்த ெபண்ைண ஏமாற்�ம் �ணி�
இரண்டாம் �ைற�ம் அவளிடமி�ந்� ேகள்விெய�ந்தேபா� தளர்ந்�
விட்ட�. ெமௗனத்ைதக் கைலத்� விட்� வாய் திறந்தார் அவர்.

“எவைரச் ெசால்கிறாய் �ல்ைல ?”

“அவைரத்தான் அப்பா. அ�ட்ெசல்வ �னிவரின் வளர்ப்�ப் �தல்வர்
நாைளக் காைலயில் இங்� வ�வாரா?”

“ஓேகா, இளங்�மரைனப் பற்றிக் ேகட்கிறாயா? நாைளக்� அவசியம்
இங்ேக வ�வான் அம்மா. வராவிட்டா�ம் நாேன அவைனத் ேத�ச்ெசன்�
பார்க்க ேவண்�ய காரியம் இ�க்கிற�.”

“அப்ப�த் ேத�ச் ெசன்� பார்த்தால் அவைர மறவாமல் இங்ேக
அைழத்� வரேவண்�ம் அப்பா! இன்ைறக்�த்தான் அண்ண�க்�ம்
அவ�க்�ம் ெசய்� ைவத்தி�ந்த வி�ந்�ணெவல்லாம் வீணாகி விட்ட�,

நாைளக்காவ� அவைர இங்ேக வி�ந்�ண்ணச் ெசய்ய ேவண்�ம்.”



ெபண்ணின் ஆவைலத் ேகட்� வளநா�ைடயார் தமக்�ள் சிரித்�க்
ெகாண்டார்.

ம�நாள் காைல இளங்�மரைன தங்கள் இல்லத்�க்� வந்தால்
�ணிேவா� அவைன வாயிலிேல எதிர்ெகாண்� ெசன்� “நீங்கள் இந்த
வீட்�க்ெகல்லாம் வந்� வி�ந்� உண்�வீர்களா? பட்�னப்பாக்கத்�ச்
ெசல்வக் ��ம்பத்� நங்ைகயர் எவேர�ம் பல்லக்கில் ஏற்றிக் ெகாண்�
பகட்டாக அைழத்�ப் ேபானால் ேபாவீர்கள். இந்த �ல்ைலக்� மனத்ைதத்
தவிர ேவ� ெசல்வம் கிைடயா� ஐயா! அவள் இந்தச் ெசல்வத்ைதத்தான்
உங்க�க்�த் தர���ம். பல்லக்�ம் பரிவார�ம் ைவத்�ப் பாங்காக
அைழத்� வி�ந்தளிக்க இந்த ஏைழ மறவர் ��ம்பத்�ப் ெபண்�க்�
இயலா�. உடன் வந்தவைள மறந்� ஊர் �ற்றப் ேபான பின்�ம் உங்கைள
என்னால் மறக்க ��யவில்ைலேய?” என்� �த்தலாகப் ேபச ேவண்�ெமன்�
நிைனத்�க் ெகாண்�, அப்ப� அவரிடம் இ�ப்பில் ைக�ன்றி எதிர் நின்�
தான் ேப�வ� ேபான்ற காட்சிைய�ம் கற்பைன ெசய்� பார்த்�க்
ெகாண்டாள் �ல்ைல. அவ்விதமாகக் கற்பைன ெசய்வ� ெவப்ப�ம் தட்ப�ம்
கலக்�ம் அந்தப் பின்னிர�ப் ேபாதில் மனத்�க்�ம் உடம்�க்�ம் �கமான
அ�பவமாக இ�ந்த� அவ�க்�.



வானவல்லி சீறினாள்!

உண�க் �டத்திலி�ந்� ெவளிேயறிய நைகேவழம்பர் ஓவியைன�ம்
இ�த்�க் ெகாண்� விைரவாக �ன்னால் ெசன்�விட �யன்றேபா�
�ரமஞ்சரி அவைரத் த�த்� நி�த்திக் ேகட்ட ேகள்வி அவ�ைடய
ேதாற்றத்தில் ெப�ம் அதிர்ச்சிைய உண்டாக்கிற்�. அந்த அதிர்ச்சி நிைலைய
�ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைல�ம் நன்றாக உற்�க் கவனித்�க் ெகாண்டார்கள்.

அ�கில் வந்� �ரமஞ்சரி அவ�ைடய பாதத்திலி�ந்� ெசம்பஞ்�க்
�ழம்பில் கைறையச் �ட்�க் காட்� அந்தக் ேகள்விையக் ேகட்டேபா� அவர்
உடல் பாதாதிேகச பரியந்தம் ஒ�தரம் ��ங்கி அதிர்ந்� ஓய்ந்த�. அப்பப்பா!
அந்தச் சமயத்தில் அவர் �கம் அைடந்த விகார�ம், ��ர�ம், பய�ம்,
ேவெறந்தச் சமயத்தி�ம் அைடந்திராதைவயாயி�ந்தன. அைதக்
கவனித்�க் ெகாண்�ம், கவனிக்காதவள் ேபான்ற ந�ப்�டேன �பாவமாகச்
சிரித்�க் ெகாண்ேட, “இைதத் ெதரிந்� ெகாள்ளத்தான் �ப்பிட்ேடன்.

ேவெறான்�மில்ைல. இனி நீங்கள் ேபாகலாம்” என்� �றிவிட்�த் தன்
ேதாழிேயா� தி�ம்பிச் ெசன்�விட்டாள் �ரமஞ்சரி. தி�ம்பிச் ெசன்றவள்
ேநராகத் தன்�ைடய அலங்கார மண்டபத்ைத அைடந்தாள். அங்ேக ஒ�
பக்கத்தில் ம�நாள் அதிகாைலயில் அவள் ��க்ெகாள்வதற்கான �க்கள்
வாடாமல் ஈரத்ேதா� பதமாக ைவக்கப்பட்��ந்த �க்�டைல இ�ந்த�.

அைத எ�த்�ப் பிரித்� ெவண் தாழம்�விலி�ந்� மிகத் ெதளிவான உள்
மடல் ஒன்ைற உதிர்த்�த் தனியாக்கினாள். தாழம்�வின் ந�மணம்
மற்ெறல்லாப் �க்களின் மணத்ைத�ம் விஞ்சிக் ெகாண்� எ�ந்� அலங்கார
மண்டபத்தில் பரவிய�. காம்� ம�ங்காமல் �ரியதாய் இ�ந்த பிச்சிய�ம்�
ஒன்றில் ெசம்பஞ்�க் �ழம்ைபத் ேதாய்த்�க் ெகாண்� ெவள்ளியில்
வார்த்�த் தீட்�னாற் ேபான்ற தாைழ மடலில் �த்� �த்தாக எ�தத்
ெதாடங்கினாள் �ரமஞ்சரி. எ��வதற்காக�ம் எ�தப்ப�கிறவ�க்காக�ம்
அவ�ைடய ெநஞ்�க்�ள் மணந்� ெகாண்��ந்த நிைன�கைளப் ேபாலேவ
பிச்சி�ம், தாைழ�ம் ெசம்பஞ்�க் �ழம்�ம் கலந்� உ�வான
ைகெய�த்�க்க�ம் கம்ெமன்� மணம் கிளர்ந்தன. அப்ேபா�



�ரமஞ்சரியின் ெநஞ்சேம ஒ� �க்�டைலயாகத்தான் இ�ந்த�. ந�மண
நிைன�கள் என்�ம் ேதன்�ைவப் �க்கள் அவள� ெநஞ்� நிைறயப்
�த்தி�ந்தன. மண்டபத்�ப் �க்�டைலயிலி�ந்� மல�ம் மட�ம் எ�த்�
ெநஞ்சப் �க்�டைலயிலி�ந்� நிைன�கைளத் ெதா�த்� அவள்
எ�தலானாள். பக்கத்தில் நின்� பார்த்�க் ெகாண்��ந்த வசந்த மாைல
தன� அறிந்� ெகாள்�ம் ஆவைல அடக்க ��யாமல், “என்னம்மா
எ��கிறீர்கள்?” என்� ேகட்டாள்.

“மடல் எ��கிேறன்.”

“மடல் எ��வ� ெதரிகிற�! ஆனால் யா�க்�?”

“இெதன்ன ேகள்வி? உன்ைனப்ேபால் எைத�ம் �றிப்பாக அறிந்�
ெகாள்ளத் ெதரியாத ெபண் எனக்�த் ேதாழியாக வாய்த்தி�க்கக் �டா�
வசந்தமாைல!” என்� ெசால்லிச் சிரித்தாள் �ரமஞ்சரி. வசந்தமாைலக்�ப்
�ரிந்த�. தைலவியின் �றிப்� மட்�மல்லாமல் ��கல�ம் ேசர்த்�ப்
�ரிந்த�. “ெநஞ்�ளம் ெகாண்ட அன்ப�க்�” என்� �ரமஞ்சரி தன்
மடைலத் ெதாடங்கியி�ப்பைத�ம் வசந்தமாைல பார்த்தாள். மடல் தீட்�ம்
அந்த நிைலயில் தன் தைலவியின் ைக�ம், விரல்க�ம், �விந்� �ைழந்�
நளினமாகத் ேதான்றின ேதாழிக்�, நிலவில் �ைளத்த தளிர்கள்ேபால்
அழகிய விரல்கள் அைவ. நிலவிலி�ந்� தளிர்த்த ெகா�ந்� ேபான்ற
�ன்ைக விரல்களில் �டர் விரி�ம் ேமாதிரங்கள், அந்த மடைலத் தீட்�ம்
ேபா� �ரமஞ்சரி மணப்ெபண் ேபால் அழ� ெகாண்� ேதான்றினாள்
வசந்தமாைலக்�. அந்த மடலில் எ��வதற்காக அவ�ள்ளத்ேத எ�ம்
இங்கிதமான நிைன�களின் சாயல் �கத்தி�ம் ேதான்றியதனால் வட்டப்
ெபாற்ேபைழயில் வண்ணநிலாக் கதிர்களின் ஒளி ப�ந்த� ேபால் அவள்�கம்
��ைமயழ� காட்�ய�. கண்கள், பார்ைவ, இதழ்கள், சிரிப்�, பளிங்�த்
தைரயில் ேதாைக விரித்�ச் சாய்ந்த மயில்ேபால் அவள் சாய்ந்� அமர்ந்�
மடல் தீட்�ம் ேகாலம், எல்லாம் ��ைமதான், எல்லாம் அழ�தான்.

வசந்தமாைல தன் தைலவிையேய கவனித்�க் ெகாண்��ந்தாள். ஒ�
ெசயைல மனம் ெநகிழ்ந்� வி�ம்பிச் ெசய்�ம்ேபா� அப்ப�ச்
ெசய்வதனாேலேய மனிதர்களின் �கத்�க்�த் தனிைமயானெதா�
மலர்ச்சி�ம் அழ�ம் உண்டா�ம். ப�வகாலத்�ப் �ைவப்ேபால் ேதாற்ற�ம்
மண�ம் ெசழித்�க் கிள�ம் நிைல அ�. அந்த ெவண்தாைழ மடலில் �த்�
�த்தாய்ச் சித்திரம் ேபால் எ�த்�க்கைள எ��ம்ேபா� �ரமஞ்சரி அதற்�
�ன்னில்லாதெதா� தனி அழ�டன் காட்சியளித்தாள். இைணயற்ற



உற்சாகத்ைத அவள் �க�ம் கண்க�ம் காட்�ன. தைலவியின் அந்தப்
ேபரழ� நிைலையத் தி�ம்பத் தி�ம்பப் பார்த்�க்ெகாண்ேட இ�க்க
ேவண்�ம் ேபாலி�ந்த� வசந்தமாைலக்�. கார்காலத்� �ல்ைலப் �தர்ேபால்
தைலவியிடம் ஏேதா �த்�க் ��ங்கி மணப்பைத�ம் அவள் �ரிந்�
ெகாண்டாள்.

கீேழ �னிந்� எ�திக் ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரி எ��வைத
நி�த்திவிட்�த் தைல நிமிர்ந்�, “வசந்த மாைல! நீ ேபாய் நைகேவழம்பேரா�
தங்கியி�க்�ம் அந்த ஓவியைன அைழத்�க் ெகாண்� வா. இந்த மடைல
அவ�க்�க் ெகா�த்த�ப்�வதற்� அவன்தான் த�தியான மனிதன்”

என்றாள்.

“அ� எப்ப�யம்மா ���ம்? உங்கள் தந்ைதயார் தான் ஓவியைன
நைகேவழம்ப�ைடய ெபா�ப்பில் விட்��க்கிறாேர. அவரிடம் நீங்கள் எப்ப�
மடல் ெகா�த்� அ�ப்ப ���ம்? சற்� �ன்�தான் நைகேவழம்பைர
அலட்சியமாகப் ேபசி அ�ப்பியி�க்கிறீர்கள், உங்கள் ேமல் அவ�க்�ச் சினம்
�ண்��க்�ேம? உங்கள் வார்த்ைதைய அவர் எப்ப�க் ேகட்பார்?”

“மடல் எ��கிேறன் என்ேறா, மடைலக் ெகா�த்� ஓவியைன ெவளிேய
அ�ப்பப் ேபாகிேறன் என்ேறா நைகேவழம்பரிடம் ெசால்லாேத. ஓவியைன
நான் அைழத்�வரச் ெசான்னதாக மட்�ம் ெசால்�; அவர் அ�ப்ப
ம�க்கமாட்டார். ம�த்தால் நாேன ேநரில் வ�கிேறன்.”

“என்னேவா, அம்மா! நீங்கள் ெசால்வதற்காகத்தான் ேபாகிேறன்.

எனக்� அவ�ைடய ஒற்ைறக்கண் �கத்ைதப் பார்க்கேவ பயமாயி�க்கிற�”

என்� ெசால்லிவிட்� ஓவியைன அைழத்� வ�வதற்காக நைகேவழம்பர்
இ�ந்த ப�திக்�ச் ெசன்றாள் வசந்தமாைல-நைகேவழம்பர் அந்த
மாளிைகயின் கீழ்ப்�றத்தில் ேதாட்டத்�க்�ள் அைமந்தி�ந்த தனிப்ப�தி
ஒன்றில் வசித்� வந்தார். தந்ைத யா�ைடய கப்பல் வாணிகத்ேதா�
ெதாடர்�ைடய அ�வலர்கைளக் கவனிப்பதற்காக அந்தப் ப�தி
அைமந்தி�ந்த�. அந்தப் ப�தியின் ஆட்சி அதிகாரங்கள் எல்லாம்
நைகேவழம்ப�ைடய ஆதிக்கத்�க்� மட்�ேம உட்பட்டைவ.

தான் �ப்பிட்ட�ப்பியதற்� இணங்கி நைகேவழம்பர் ஓவியைன
அ�ப்�கிறாரா இல்ைலயா என்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்� வி�வதற்காகேவ
�ரமஞ்சரி வசந்தமாைலைய அ�ப்பினாள். தான் சந்ேதகப்ப�வ�ேபால்



ஓவியன் ெகௗரவமான �ைறயில் சிைறைவக்கப் பட்��க்கிறானா
என்பைத�ம் �ரமஞ்சரி இந்த அைழப்பின் �லமாகத் ெதரிந்� ெகாண்�விட
எண்ணியி�ந்தாள். தவிர, அந்த இர� ேநரத்தில் ம��ர்ப் பாக்கத்தி�ள்ள
நீலநாக மறவர் பைடக்கலச் சாைலக்�ப் ேபாய் இளங்�மரைனச் சந்தித்�த்
தன� மடைலக் ெகா�ப்பதற்� ஓவியன் மணிமார்பன்தான் த�தியான ஆள்
என்� நிைனத்தாள் அவள்.

அவள் இப்ப� நிைனத்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபாேத வசந்தமாைல
தி�ம்பி வந்தாள்.

“அம்மா! ஓவியைனச் சிறி� ேநரத்தில் அ�ப்பி ைவப்பதாக
நைகேவழம்பர் ஒப்�க்ெகாண்� விட்டார். ஆனால் இந்த மாளிைகக்�
ெவளிேய எங்�ம் அவைன அ�ப்பிவிடக் �டாெதன்� உங்களிடம்
ெசால்லி�மா� என்னிடம் தனியாகக் �றிய�ப்பினார். ஓவியர் இப்ேபா�
வந்�வி�வார்” என்� வசந்தமாைல வந்� �றியதிலி�ந்� �ரமஞ்சரிக்�
ஓர் உண்ைம மிகத் ெதளிவாகப் �ரிந்த�. தந்ைதயா�ம் நைகேவழம்ப�ம்
ஓவியைன எதற்காகேவா மாளிைகக்�ள்ேளேய பா�காக்க
நிைனக்கிறார்கள் என்ப�தான் அந்த உண்ைம.

சிறி� ேநரத்தில் ஓவியன் தயங்கித் தயங்கி நடந்� வந்தான்.

�ரமஞ்சரி, “வா�ங்கள் ஓவியேர” என்� �கம் மலர வரேவற்றாள். ஆனால்
அவன் அவ�ைடய வரேவற்ைப�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் அைணைய
உைடத்�க் ெகாண்� வ�ம் ெவள்ளம்ேபால் ெசாற்கைளக் ��றேலா�
ெவளியிட்டான்.

“அம்மணீ! உங்க�க்�க் ேகா��ைற ேவண்�மானால் வணக்கம்
ெச�த்�கிேறன். உலகத்தில் என்ெனன்ன நன்ைமகள் உண்ேடா
அத்தைனைய�ம் கட�ள் உங்க�க்� அ�ளட்�ம். ��
ெபாற்கழஞ்�க�க்�ம் உங்கள் வார்த்ைதக�க்�ம் ஆைசப்பட்�த்
ெதரியாத்தனமாய் இந்த மாளிைகயில் வந்� மாட்�க் ெகாண்� விட்ேடன்.

இங்ேக ேதாற்றத்தினால்தான் மனிதர்களாயி�க்கிறார்கள். மனத்தினால்
மனிதர்களாயி�ப்பவர்கைளக் காண ��யவில்ைல. நான் ஏைழ. வயி�
வளக்க�ம், கைல வளர்க்க�ம் ேசர்த்� ஒேர சமயத்தில் ஆைசப்ப�கிறவன்.

இங்ேக என் மனம் காரணமின்றிப் பயப்ப�கிற�. தைய �ர்ந்� என்ைன
விட்� வி�ங்கள்! என் வாழ்நாள் ��வ�ம் உங்க�க்� நன்றி ெச�த்திக்
ெகாண்ேடயி�ப்ேபன்.”



�ரமஞ்சரிைய எப்ேபா� சந்திக்கப் ேபாகிேறாம் என்ேற காத்�க்
ெகாண்��ந்த� ேபால மனம் விட்�க் கதறினான் அந்த இளம் ஓவியன்.

ெநஞ்சிலி�ந்� ��றிக் ெகாண்� வந்தன அவன் ெசாற்கள். ��வா�,

கள்ளங் கபடமறியாத, இனி அறிய�ம் வி�ம்பாத அப்பாவி என்ப�
அவ�ைடய பால்வ��ம் �கத்திேலேய ெதரிந்த�.

�ரமஞ்சரி அவ�க்� ஆ�தலாகச் ெசால்லலானாள். “பயப்படாதீர்கள்
ஓவியேர! உங்க�க்� ஒ� ெக�த�ம் வராமல் நான் பார்த்�க்
ெகாள்கிேறன்.”

“ெக�தல் என்� தனியாக ஏதாவ� ெவளியிலி�ந்� இங்ேக
வரேவண்�மா? அம்மணீ! ேபா�மான ெக�தல்கள் இங்ேகேய
இ�க்கின்றன. இந்த ஒற்ைறக் கண்ணர் ஒ�வர் ேபா�ேம!”

கைடசியில் ெந�ேநரம் ேபசி ஓவியைன அைமதி ெகாள்ளச் ெசய்தபின்
இளங்�மர�க்�த் தான் எ�திய மடைல அவனிடம் ெகா�த்� யா�ம்
கண்�விடாமல் பரம இரகசியமாக அவைன அங்கி�ந்� ெவளிேய
அ�ப்பினாள் �ரமஞ்சரி.

“நைகேவழம்பர் இவைர ெவளிேய அ�ப்பலாகாெதன்� நிபந்தைன
ெசால்லியி�ந்தாேர அம்மா! நீங்களாக இப்ப�ச் ெசய்� விட்�ர்கேள!” என்�
பதறிய ேதாழிக்�,

“நிபந்தைன இ�க்கட்�ம். அைத மீறியதற்காக என்ைன அவர் என்ன
ெசய்கிறார் என்�தான் பார்க்கலாேம!” என்� பரபரப்பில்லாமல் பதில்
ெசான்னாள் �ரமஞ்சரி.

�ரமஞ்சரியிடம் ெசன்ற ஓவியன் ெந� ேநரமாகி�ம் தி�ம்பாதைதக்
கண்ட நைகேவழம்ப�க்�ச் சந்ேதகம் �ண்ட�. அவர் ஓவியன் தி�ம்பி
வ�வைத எதிர்பார்த்� ேதாட்டத்தில் ��க்�ம் ெந�க்�மாக நைடேபாட்�க்
ெகாண்��ந்தார். நாழிைககள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் வளர்ந்தன.

அவ�ைடய ேகாப�ம் வளர்ந்த�. �ரமஞ்சரியிடேம ேநரில் ேபாய்க் ேகட்�
விடலாம் என்� �றப்பட்ட அவர் எதிர்ப்பக்கமி�ந்� அவேள வ�வ� ேபால்
ேதான்றேவ தயங்கி நின்றார்.

எதிர்ப்�றமி�ந்� வந்த அவள் ேதாட்டத்�ப் �ல்ெவளியில் அமர்ந்தாள்.

நைகேவழம்பர் ேகாபத்ேதா� அவள�கில் ெசன்� “�ரமஞ்சரி ேதவி, இ�



சிறி�ம் நன்றாயில்ைல. உண�க் �டத்திலி�ந்� ெவளிேய வ�ம்ேபா�
எவேனா ஒ� நாேடா� ஓவியைன�ம் ைவத்�க் ெகாண்� என்ைன
அவமானப்ப�த்திப் ேபசினீர்கள்.

அைத�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் உங்கள் ேவண்�ேகா�க்� இணங்கி
அந்த ஓவியைன அ�ப்பி ைவத்ேதன். நீங்கள் என் நிபந்தைனைய மீறி
அவைன எங்காவ� ெவளிேய அ�ப்பியி�க்கலாேமா என்� இப்ேபா�
எனக்�ச் சந்ேதகம் உண்டாகிற�. அப்ப� அவைன ெவளிேய
அ�ப்பியி�ந்தால் அ� உங்கள் தந்ைதயா�க்ேக பி�க்காத
காரியமாயி�க்�ம். நீங்கள் ெதாடர்ந்� ெந�ப்�டன் விைளயா�க்
ெகாண்ேடயி�க்கிறீர்கள். அதன் விைள� உங்க�க்� நிச்சயமாக நல்ல
��ைவத் தரா�. என்றாவ� ஒ�நாள் ெந�ப்�ச் �டாமல் விடா�” என்�
ஆத்திரத்ேதா� �ற�ம்,

“விைளயா�வ� நானா? நீங்களா? ஐயா நைகேவழம்பேர? உங்க�க்�
ஒ� கண்ணாவ� நன்றாகத் ெதரி�ெமன்� நிைனத்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.

அந்த நிைனப்�க் �டத் தப்�ப் ேபாலி�க்கிற�. இப்ேபா� நீங்கள்
�ரமஞ்சரியிடம் ேப�வதாக நிைனத்�க் ெகாண்� வானவல்லியிடம் ேபசிக்
ெகாண்��க்கிறீர்கள்! ஒ�வரிடம் ேபச ேவண்�யைத இன்ெனா�வரிடம்
ேப�வ��ட நைகேவழம்பரின் திறைமேயா?” என்� வானவல்லியிடமி�ந்�
சீற்றத்ேதா� , பதில் கிைடத்த�.

அன்� இரண்டாம் �ைறயாக அதிர்ந்� ேபாய் நின்றார் நைகேவழம்பர்
என்�ம் அந்தத் திறைமயாளர்.



�ரட்�ப் பிள்ைள
இளங்�மரன் சிந்தித்தான். நீலநாக மறவரின் அந்த
ேவண்�ேகா�க்�த்தான் எப்ப� இணங்கிேனாம் என்பைத நிைனத்�ப்
பார்த்தேபா� அவ�க்� மிக�ம் வ�த்தமாயி�ந்த�. ம�த்�ச் ெசால்ல
��யாமல் தன்ைன அந்த ேவண்�ேகா�க்� ஒப்�க்ெகாள்ளச் ெசய்த
நீலநாக மறவரின் திறைமைய வியந்தான் அவன். அவ�ைடய ேப��வம்
நிைன�க்� வந்தேபாேத அவ�க்�ப் பணி�ம் அடக்க�ம் உண்டாயிற்�.

’இதனால் சிறி� காலத்�க்� நீ இந்தப் பைடக்கலச் சாைலக்�ள்ேளேய
என� கண்காணிப்பில் இ�க்க ேவண்�ம். தனியாக நக�க்�ள் எங்�ம்
ேபாக ேவண்டாம் என்� இவர் கட்டைளயி�வ� ேபால் ேவண்�க்
ெகாண்டேபா� தன்னால் அைத ம�த்�ச் ெசால்ல ��யாமற்ேபான காரணம்
என்ன என்ப� நீண்ட ேநரச் சிந்தைனக்�ப் பின்ேப அவ�க்�ப் �ரிந்த�.

‘�ய்ைமயான மன�ம் ேதாற்ற�ம் உைடய சில ெபரியவர்கள் நமக்�
�ன்னால் உட்கார்ந்� ேப�கிறேபா� நம்�ைடய மனம் அகங்காரெவம்ைம
அழியப் ெபற்� மைழ ெபய்த நிலம் ேபாலக் �ளிர்ந்� �ைழந்� வி�கிற�.

அப்ேபா� நம்�ைடய மனத்தில் பயங்க�ம், �ழப்பங்க�ம், வாழ்க்ைக
ஆற்றாைமக�ம் இ�ந்தா�ம் �ட அைவ நீங்கிவி�கின்றன. அந்தத்
�ய்ைமக்� நம� மனம் ேதாற்�ப் ேபாகிற�! நீலநாக மறவைர எதிர்த்�ப்
ேபச ��யாமல், தான் அடங்கி நின்ற�ம் இப்ப�த்தான் ேநர்ந்தி�க்க
ேவண்�ம்’ என்� இளங்�மரன் உணர்ந்தான். தனக்� ஏேதா பயங்கரத்
�ன்பங்கள் வரப்ேபாவதாக நிைனத்�க் ெகாண்� மற்றவர்கள் அஞ்சி
�ன்ேனற்பாடாகத் தன்ைனப் பா�காப்பைத அவன் வி�ம்பவில்ைல.

‘பிற�ைடய இரக்கத்ைத�ம் அ�தாபத்ைத�ம் எதிர்பார்த்�த் தவித்�
அவற்�க்காகேவ ஏங்கிக் ெகாண்��ப்பவன் ேகாைழ! பிறர்ேமல் அ�தாப�ம்
இயக்க�ம் ெச�த்�வதற்�த் �ணிந்� நிற்பவன்தான் ஆண்ைம�ள்ள
வீரன்! அ�தாபத்ைத�ம் இரக்கத்ைத�ம் தன்னிடமி�ந்� பிற�க்�
வழங்�வ�தான் வீரம். அவற்ைற தான் பிறரிடமி�ந்� வாங்கிக் ெகாள்வ�



வீரமன்�’ என்ப�ேபால் ஒ� �ரட்�ப் பி�வாதம் சி�வயதில் இ�ந்ேத
இளங்�மர�க்�ப் ெபா�ந்தியி�ந்த�.

அவைனத் தனியாக அைழத்�ச் ெசன்� ேபசிக்ெகாண்��ந்த
சமயத்தில் அவன் வாய் திறந்� ேகட்காமலி�க்�ம்ேபாேத அவன�
மனத்தில் இ�ந்த சில ேகள்விகைளத் தாமாகேவ �ரிந்� ெகாண்�
��கிறவர் ேபால் �றிப்பாகச் சில க�த்�க்கைளக் �றியி�ந்தார் நீலநாக
மறவர். அவற்ைறெயல்லாம் இப்ேபா� இரண்டாம் �ைறயாக நிைனவின்
விளிம்�க்�க் ெகாண்� வந்� எண்ணிப் பார்த்தான் இளங்�மரன். அவ்வா�
எண்ணிப் பார்த்தேபா� அவர் ெசால்லியி�ந்த ஒவ்ெவா� க�த்�ம்
விைடயறியாக் ேகள்விகளாகத் தன் மனத்ைதக் �ழப்பிக் ெகாண்��ந்த
ஒவ்ெவா� வினா�க்�ம் விைடேபால் அைமவ�ம் அவ�க்� விளங்கிற்�.

“தம்பீ! மனத்ைத வீணாகக் �ழப்பிக் ெகாள்ளாேத. மன�ம்
நிைன�க�ம் வளர்ந்� வளம் ெகாள்�கிற வயதில் கவைலகள் ��ந்�
அழிக்கவிடக் �டா�. கவைலக�க்� அழிந்� ேபாய்விடாமல் கவைலகைள
அழித்� விட ேவண்�ய வய� இ�! கட�ம், மைல�ம், வான�ம்,
�ரிய�ம், சந்திர�ம், தங்க�க்�த் தா�ம் தந்ைத�ம் யாெரன்�ம் ேத�த்
�யர் ெகாள்வதில்ைல. �மிக்�த் தாய் வானம்; வானத்�க்�த் தாய் �மி,
பிரகி�திேய ஒ� தாய்தான் தம்பீ! ஆகாயத்ைத உடம்பாக�ம், திைசகைளக்
ைககளாக�ம், �ரிய சந்திரர்கைளக் கண்களாக�ம், மைலகைள
மார்பாக�ம், தைரையத் தி�வ�களாக�ம் ெகாண்ட வி�வ�பேம தாயின்
வ�வம்தான். அைதேய நீ�ம் தாயாக நிைனத்� வணங்கி வி�” என்� அவர்
ெசால்லியதற்�ப் ெபா�ள் ‘தாைய நிைனத்� வீணாகக் கலங்காேத’ என்�
தனக்� அறி��த்�வ�தான் என்பைத அவன் ெதளிந்தான்.

“நீ ெசய்வதற்� இ�க்�ம் ெசயைலக் காட்��ம் உன்�ைடய ேநாக்கம்
ெபரிதாக இ�க்க ேவண்�ம். அைதத்தான் இலட்சியம் என்கிேறாம்.
நிைனப்பைதெயல்லாம் ெபரிதாக நிைனப்பதற்�ப் பழகிக்ெகாள். நிைனவின்
எல்ைல விரிவாக இ�க்கட்�ம்” என்� இப்ப� பல அறி�ைரகள் �றிய
பின்ேன அந்த ேவண்�ேகாைள�ம் �றியி�ந்தார் நீலநாக மறவர்.
நிைனக்�ம் ேபாெதல்லாம் �திதாக�ம் நிைனப்�க்ேகற்ற விதமாக�ம்
மணக்�ம் மேனாரஞ்சிதப் �ைவப்ேபால் அவ�ைடய அறி�ைரயின்
�றிப்பாகப் பலவற்ைற அவன் �ரிந்� ெகாண்டான். எண்ணிப் பார்த்தால்,

திட்டமிட்�த் ேதைவயறிந்� ேவண்�ய அறி�ைரைய ேவண்�ய அள�



ேவண்�ய காலத்தில் அவர் தனக்�த் தந்தி�ப்பதாக அவ�க்�த்
ேதான்றிய�. ம�ப��ம் அவ�ைடய �ன்ேனற்பாட்ைட வியந்தான் அவன்.

கதக்கண்ணன் �தலிய நண்பர்கேளா� அன்� மாைலயில்
ஆல�ற்றத்�ச் சிவன் ேகாவி�க்�ப் ேபானான் இளங்�மரன். வானத்ைத
மைறத்� வீழ்�கைளக் கா�ன்றிப் ப�ைமப் பந்தல் ேவய்ந்த� ேபால் ெபரிய
ஆலமர�ம் அதன�ேக ேகாவி�ம் மாைல ேநரத்தில் மிக அழகாயி�ந்தன.

மணற்பரப்ைபக் கடந்� கடல் என்�ம் நீலேமனி நீர்ச்ெசல்வி நித்திய
ெயௗவனத்ேதா� அைலக்ைககைள அைசத்�க் ெகாண்��ந்தாள்.

ேமைலத்திைச வானத்தில் �ங்�ம ெவள்ளம் பாய்ந்தி�ந்த�.

இளங்�மர�ம் நண்பர்க�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ேபசிக் ெகாள்ளாமல்
அைமதியாக நடந்� ெகாண்��ந்தார்கள். ஆல�ற்�த்�க் ேகாவில்
பைடக்கலச் சாைலையச் ேசர்ந்த ப�தியாய் அதற்� மிக�ம் அ�கில்
இ�ந்ததால்தான் நண்பர்களின் �ைணேயா� இளங்�மரைனப்
ேபாகவிட்��ந்தார் நீலநாக மறவர். ேகாவிலில் வழிபாட்ைட ��த்�க்
ெகாண்� கடற்கைர மணற் பரப்பில் நண்பர்க�டன் ெந�ேநரம் ேபசிக்
ெகாண்��ந்�விட்� இளங்�மரன் மீண்�ம் பைடக்கலச் சாைலக்�த்
தி�ம்பியேபா� அங்ேக அவைன எதிர் பார்த்� ஓவியன் மணிமார்பன் வந்�
காத்�க் ெகாண்��ந்தான். தான் அப்ேபா� நீலநாக மறவரின் பைடக்கலச்
சாைலயில் வந்� தங்கியி�ப்பைத அந்த ஓவியன் எப்ப�த் ெதரிந்�
ெகாண்டான் என்ப� இளங்�மர�க்� ஆச்சரியமாயி�ந்த�.

“நீ ம�ப��ம் என்ைனத் ேத�க்ெகாண்� வந்தி�ப்பைதப் பார்த்தால்
இன்�ம் யாராவ� என்�ைடய ஓவியத்ைத வைரந்� ெகாண்�
வரச்ெசால்லி உன்ைன இங்ேக அ�ப்பியி�க்கிறார்கேளா என்�
சந்ேதகமாயி�க்கிற�, அப்பேன! என்ன காரியமாக இப்ேபா� என்னிடம்
வந்தாய்?” என்� இளங்�மரன் அவைன விசாரித்தான்.

“அப்ப�ெயல்லாம் ஒன்�மில்ைல! ஐயா! ஒ��ைற உங்கள் ஓவியத்ைத
வைரந்� ெகா�த்�விட்� நான் ப�கிறபா� ேபா�ம். ஏேழ� பிறவிக்�
இப்ப� அ�பவங்கள் இனிேமல் எனக்�. ஏற்படேவ ேவண்டாம்.”

விைளயாட்டாகப் ேப�வ�ேபால் சிரித்�ப் ேபசத் ெதாடங்கியி�ந்த
இளங்�மரன், ஓவியன் �றிய ம�ெமாழியில் ேவதைன�ம், �யர�ம்
இ�ந்தைதக் ேகட்�த் திைகத்தான். ஓவியன் அச்சம் ெகாள்�ம் ப�யான



நிகழ்ச்சிகள் எைவேய�ம் நிகழ்ந்தி�க்க ேவண்�ெமன்� அவ�க்�த்
ேதான்றிய�. அவன் ஓவியைனக் ேகட்டான்:

“பதற்றப்படாமல் நிதானமாகச் ெசால், மணி மார்பா! என்�ைடய
ஓவியத்ைத வைரந்� ெகா�த்ததனால் இப்ப� என்னிடேம வந்� அ�த்�க்
ெகாள்கிறாற்ேபால் உனக்� என்ன �ன்பங்கள் ேநர்ந்�விட்டன?”

இதற்� மணிமார்பன் ம�ெமாழி �றவில்ைல. இளங்�மரைனச் �ழ்ந்�
நிற்�ம் நண்பர்கைளப் பார்த்�த் தயங்கினான். அந்தக் �றிப்�
இளங்�மர�க்�ப் �ரிந்த�. ஓவியன் தன்னிடம் தனியாகப் ேப�வதற்�
வி�ம்�கிறான் என்� உணர்ந்தவனாக அவைன மட்�ம் தனிேய அைழத்�க்
ெகாண்� பைடக்கலச் சாைலயின் ேவ� ப�திக்�ச் ெசன்றான்
இளங்�மரன்.

“பிற�க்காக நான் �ன்பப்ப�ம்ப� ேநர்ந்தால் அைதப் ெபா�த்�க்
ெகாள்ேவன் மணிமார்பா! ஆனால் என்னால் பிறர் �ன்பப்பட ேந�வைத நான்
ஒ�ேபா�ம் ெபா�த்�க் ெகாள்ள ��யா�. விவரமாக நடந்தைதச் ெசால்.

நான் ெவளிேயறி வந்தபின் பட்�னப்பாக்கத்தில் அந்த மாளிைகயில் என்ன
நடந்த�? உனக்� அந்தப் ெபண் த�வதாக ஒப்�க் ெகாண்��ந்த ��
ெபாற் கழஞ்�கைளத் தந்தாளா இல்ைலயா!”

“அைதெயல்லாம் அப்�றம் ெசால்கிேறன். �தலில் இந்த மடைல
வாங்கிக் ெகாள்�ங்கள். இைதப் ப�த்�விட்�ப் பின்� ேபசலாம்” என்�
�ரமஞ்சரியின் மடைல எ�த்� நீட்�னான் மணிமார்பன். அவர்கள் நின்�
ேபசிக் ெகாண்��ந்த ப�திெயல்லாம் தன் மணத்ைதப் பரப்பிய� அந்த
ந�மண மடல்.

“ஆயிரங்காலம் பழகி அன்� ெகாண்டவைளப் ேபால் எனக்� மடல் எ�த
இவள் எப்ப� உரிைம ெபற்றாள்?” என்� அ�கிலி�ந்த தீபத்தில் மடைலப்
ப�த்�விட்�க் ேகாபத்ேதா� ேகட்டான் இளங்�மரன், அைதக் ேகட்�
மணிமார்பன் ெமல்லச் சிரித்தான்.

“எதற்காகச் சிரிக்கிறாய்? சிரிப்பதற்� இதில் என்ன இ�க்கிற�?”

“ஒன்�மில்ைல! அனால் சற்��ன் நீங்கள் �றியைத ம�ப��ம்
நிைனத்�ப் பார்த்தால் எனக்�ச் சிரிப்�த்தான் வ�கிற�. உலகத்திேலேய
கட்�ப்பாட்�க்�ம் கட்டைளக்�ம் அடங்காமல் தன்னிச்ைசயாகப் பிறந்�



வள�ம் உணர்� அன்� ஒன்�தான்; அதற்�க்�ட உரிைம தர ம�க்கிறீர்கேள
நீங்கள்?”

“ம�க்கவில்ைல மணிமார்பா! இரண்� நாள் சந்தித்�ப் ேபசிவிட்ேடாம்
என்ற ெச�க்கில், ‘ெநஞ்�ளம் ெகாண்ட அன்ப�க்�. அேநக
வணக்கங்க�டன் அ�யாள் �ரமஞ்சரி எ��ம் மடல். நான் உங்கைள மிக
விைரவில் சந்திக்க வி�ம்�கிேறன். ��மானால் உடேன சந்திக்க
வி�ம்�கிேறன். இந்தச் சந்திப்பில் என் நலைன விட உங்கள் நலன்தான்
அதிகம். உங்களிடம் சில ெசய்திகைள மனம்விட்�ப் ேபசித் ெதரிந்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். எங்ேக எப்ேபா� நாம் சந்திக்கலாெமன்� இந்த மடல்
ெகாண்� வ�ம் ஓவியரிடம் அ�ள் �ர்ந்� ெசால்லி அ�ப்�ங்கள்’ என்�
எ�தியி�க்கிறாேள அப்பேன; இவள் �ப்பிட்ட ேநரத்�க்�க் �ப்பிட
இடத்திெலல்லாம் வந்� சந்திக்க இளங்�மரன் இவ�ைடய ஏவலாள்
இல்ைலேய!” என்� ெசால்லிக் ெகாண்ேட மணம் நிைறந்த அந்த
ெவண்தாைழ மடைலக் கசக்கி எறியப் ேபானான் இளங்�மரன். அப்ேபா�
அவன் அப்ப�ச் ெசய்� விடாமல் ஓவியன் அவ�ைடய ைககைளப் பற்றிக்
ெகாண்� விட்டான்.

“�க்கைளக் கசக்கி எறிவ� மங்கலமான ெசயல் அல்ல, ஐயா!
ெமன்ைமயான மனம்பைடத்தவர்கள் அைத வி�ம்பமாட்டார்கள்.”

“எனக்� ெமன்ைமயான மனம் இல்ைலெயன்ேற ைவத்�க்ெகாள்!

அதற்காக நான் வ�த்தப்பட மாட்ேடன். இந்தா, இைத அவளிடேம தி�ப்பிக்
ெகாண்� ேபாய்க் ெகா�” என்� தாேன கசக்கி எறிவதற்கி�ந்த அந்த
மடைல மணிமார்ப�ைடய ைககளில் திணித்தான் இளங்�மரன்.

மணிமார்பனின் நிைல தவிப்�க்�ரியதாகி விட்ட�. என்ன ெசய்தா�ம்,
எவ்வள� ெதளிவாக எ�த்�ச் ெசான்னா�ம் இளங்�மரனின் மனத்ைத
ெநகிழச் ெசய்வதற்� இயலாெதன்� ேதான்றிய� ஓவிய�க்�. அைதப்
பற்றி ம�ேபச்�ப் ேபசாமல் அவன் தி�ப்பிக் ெகா�த்த மடைல வாங்கிக்
ெகாண்� ேபச்ைச ேவ� திைசயில் தி�ப்பினான் மணிமார்பன். இளங்�மரன்
பட்�னப்பாக்கத்� மாளிைகயிலி�ந்� ெவளிேயறியபின் தனக்� அங்�
ஏற்பட்ட அச்ச�ட்�ம் அ�பவங்கைள மணிமார்பன் அவ�க்� விரிவாகச்
ெசான்னான். தன்ைன அந்த மாளிைகயிேலேய ஓவியனாக
நியமித்தி�ப்பைத�ம் ெசான்னான். �ரமஞ்சரியின் தந்ைத�ம்,
நைகேவழம்பர் என்�ம் ஒற்ைறக்கண் மனித�ம் பலவைகயி�ம்
சந்ேதகத்�க்�ம் பயப்ப�வதற்�ம் உரியவர்களாயி�ந்தைத�ம், அவர்கள்



இ�வ�ம் இளங்�மரன் ேமல் என்ன காரணத்�க்காகேவா கவனம்
ெச�த்திக் ெகாண்��ப்பைத�ம் விவரித்�க் �றிவிட்டான் மணிமார்பன்.

இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்ட பின்னர் இளங்�மரனின் மனத்தில் ேம�ம்
சந்ேதகங்கள் உண்டாயின. அந்த மாளிைகயிலி�ந்� தான் ெவளிேயறிய
ேபா� அேத ஒற்ைறக்கண் மனிதர் தன்ைனப் பின்ெதாடர்ந்� வந்தைத�ம்
அவன் நிைன� �ர்ந்தான். ஒற்ைறக் கண்ணைரப் ேபாலேவ �ரமஞ்சரியின்
ேதாழி வசந்தமாைல�ம் தன்ைனப் பின்ெதாடர்ந்� வந்ததனால்தான் நீலநாக
மறவரின் பைடக்கலச் சாைலயில் தான் தங்கியி�ப்ப� அவ�க்�த்
ெதரிந்தி�க்க ேவண்�ம் என்பைத�ம் இப்ேபா� இளங்�மரனால் அ�மானம்
ெசய்ய ��ந்த�. பட்�னப்பாக்கத்� எட்�ப்பட்டம் ெபற்ற ெப�நிதிச்
ெசல்வ�ம், அவரிடம் இ�க்�ம் ஒற்ைறக் கண் மனித�ம் எதற்காகேவா
தன்ைனப் பி�த்� அழிக்கக் கண்ணி விரிக்கிறார்கள் என்� ேதான்றிய�
அவ�க்�. ‘ஒ� ேவைள அவர்கள் விரிக்�ம் அந்த வைலயில் தன்ைனச்
சிக்க ைவப்பதற்� இந்தப் ெபண் �ரமஞ்சரி�ம் உடந்ைதயாயி�க்கலாேமா?’

என்�ம் சந்ேதக�ண்டாயிற்� இளங்�மர�க்�. �ரமஞ்சரிையப் பற்றிய
தன்�ைடய சந்ேதகத்ைத மணிமார்பனிடம் ெவளியிட்�, ‘அப்ப��ம்
இ�க்கலாேமா?’ என்� வினவினான் இளங்�மரன். ஆனால் மணிமார்பன்
அைத மிக�ம் வன்ைமயாக ம�த்�ச் ெசால்லிவிட்டான்.

“ஒ�ேபா�ம் அப்ப� இ�க்கா� ஐயா! அந்தப் ெபண் உங்கள் ேமல்
ெமய்யாகேவ அன்� ெச�த்�கிறாள். தன் தந்ைதயா�ம் நைகேவழம்ப�ம்
உங்கைளப் பற்றி அப்ப� நடந்� ெகாள்வ� அவ�க்ேக பி�க்கவில்ைல.

அந்தப் ெபண் நிச்சயம் உங்க�க்�த் �ேராகம் ெசய்யமாட்டாள்.

எப்ேபாதாவ� அந்த ஏழ�க்� மாளிைகயிலி�ந்� உங்க�க்�ப் ேபராபத்�
வ�வதாயி�ந்தால் அப்ேபா� உங்கைளக் காப்பாற்�வதற்� அவள்தான் �ன்
நிற்பாள். ெபண்களின் உள்ளம் அன்� மயமான�. தங்களால்
வி�ம்பப்ப�கிறவர்க�க்� வஞ்சகமிைழக்க அன்� இடந்தரா�, ஐயா!”

“அப்ப� எல்லாப் ெபண்கைள�ம் நம்பிவிட ��யா�, அப்பேன!

ெபண்களின் வஞ்சகத்தால் உலகத்தில் பிறந்த மகாகாவியங்கள் பல.”

“ஆனால் ெபண்களின் அன்பினால் பிறந்த மகா காவியங்கள்
அவற்ைறக் காட்��ம் பன்மடங்� அதிகம் ஐயா!”



“அப்ப� மகாகாவியங்கைளத் ேதாற்�விக்கிற அன்ைப அந்த ஏழ�க்�
மாளிைகயிலி�ந்�ம் நாம் எதிர் பார்க்க ��யா�, மணிமார்பா!”

“மாளிைக என்ன ெசய்�ம் ஐயா! மனம் ெகாண்ட� தான் மாளிைக.

அன்பின் சக்தி அளப்பரிய�. அதற்� �ன் சாதாரண உணர்�கள்
ேதாற்�வி�கின்றன. ஒ� காலத்தில் இேத ெபண்ணின் சிரிப்�க்� நீங்கள்
ேதாற்�ப் ேபானால் �ட நான் ஆச்சரியப்படமாட்ேடன்.”

ஓவியன் ேமேல ேப�வதற்�ள் பளீெரன்� அவன் கன்னத்தில் ஒ�
ேபயைர வி�ந்த�.

“நாைவ அடக்கிப் ேப�, அப்பேன! இப்ப� இன்ெனா�வர் ேபசியி�ந்தால்
பல்ைல உதிர்த்�க் ைகயில் ெகா�த்தி�ப்ேபன். ேபாய்வி�.. இனி ஒ�
கண�ம் இங்ேக நிற்காேத” என்� ெகாதிப்ேபா� �க்�ரலிட்�க்ெகாண்ேட
அந்தக் கணேம மணிமார்பைனப் பிடரியில் ைகைவத்�த் தள்ளி வாயில்
வைரயில் ெசன்� �ரத்தி விட்� வந்தான் இளங்�மரன்.

‘பிறரால் எனக்�த் �ன்பம் வந்தா�ம் ெபா�ப்ேபன், பிறர் என்னால்
�ன்�ற விடமாட்ேடன்’ என்� �றிய அேத மனிதனின் ைககள்தாம்
தன்ைனக் க�த்ைதப் பி�த்� ெவளிேய தள்ளின என்பைத ஓலியனால்
நம்பேவ ��யவில்ைல. இளங்�மரன் இவ்வள� உணர்ச்சி வசப்பட்� நடந்�
ெகாள்வான் என்� கனவி�ம் மணிமார்பன் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

கசக்கித் தி�ப்பியளிக்கப்பட்ட தாைழ மடைலப் ேபாலேவ அவ�ம் மன
ேவதைன�டன் கசங்கிய நிைன�கேளா� அந்த அகால ேநரத்திேலேய
தனியாகப் பட்�னப்பாக்கத்�க்�த் தி�ம்பினான்.

தான் �ரமஞ்சரியின் மடைலக் ெகா�ப்பதற்காக மாளிைகயிலி�ந்�
ெவளிேயறி ம��ர்ப் பாக்கத்�க்� இளங்�மரைனக் காணச் ெசன்�
தி�ம்�வ� ஒ�வ�க்�ம் ெதரியாமல் இ�க்க ேவண்�ெமன்�
நிைனத்தி�ந்தான் ஓவியன். ஆனால் அ��ம் அவன் நிைனத்தப�
நடக்கவில்ைல. நிைனத்தி�ந்ததற்� ேநர்மாறாகேவ ஒ� விபரீதம் நடந்த�.



ெகாைலத் த�ம்ேபறிய ைககள்
பயந்�ெகாண்ேட தி�ம்பி வந்த ஓவியன் பிரதான வாயிலில் �ைழ�ம் ேபா�
மாளிைக அைமதியாயி�ந்த�. �ரமஞ்சரி �ன்ேனற்பாடாகச் ெசால்லி
ைவத்தி�ந்ததனாேலா என்னேவா வாயிற் காவலர்கள் எவ�ம் அவைனத்
த�க்கவில்ைல. அவன் தி�ம்பிவ�வைத எதிர்பார்த்�க் காத்தி�ப்பதற்�
அைடயாளமாகச் �ரமஞ்சரியின் மாடத்தில் மட்�ம் தீபங்களின் ஒளி
ெதரிந்த�.

‘நல்ல ெசய்தியாயி�ந்தால் உடேன �ரமஞ்சரியின் மாடத்�க்�
ஓ�ப்ேபாய்த் ெதரிவிக்கலாம். நீங்கள் ெகா�த்த�ப்பிய மடைல அந்த �ரட்�
இைளஞர் வாங்கிப் ப�த்�விட்� என்னிடேம தி�ம்பிக் கசக்கி எறிந்�
விட்டார் என்� தயங்காமல் அவளிடம் ேபாய் எப்ப�ச் ெசால்வ�? அவ்வள�
ேநரமாக இனிய கன�கேளா� காத்தி�க்�ம் அந்தப் ெபண் மனம் இைதக்
ேகட்டால் என்ன பா� ப�ம்?’

ெமன்ைமயான மனம் பைடத்த அந்த ஓவியன் தயங்கினான். ஒளி
நிைறந்� ேதான்�ம் �ரமஞ்சரியின் மாடத்தி�ம் மனத்தி�ம் இ�ள்
ேசர்க்�ம் ெசாற்கைளத்தான் ேபாய்ச் ெசால்லலாமா, ேவண்டாமா என்�
தவித்தான். கைலஞர்க�க்� அவர்களிடம் அைமந்தி�க்�ம் ெமன்ைமயான
கைலத் திறைமையப் ேபாலேவ, பிறர் �சாமற் ெசய்�ம் �ரட்�க்
காரியங்கைளத் தாங்கள் நிைனக்க�ம் ��கிற ெமன்ைமயான மனத்ைத�ம்
கட�ள் ெகா�த்�த் ெதாைலத்தி�க்கிறாேர’ என்� வ�ந்தினான் அவன்.

தன்ைனப் ேபான்ற கைலஞர்க�க்� இந்த ெமன்ைமதான் ெபரிய
பலவீனெமன்� ேதான்றிய� அவ�க்�. இந்த ஒ� பலவீனம் மட்�ம்
இல்லாவிட்டால் தயக்கம் இன்றிச் �ரமஞ்சரியின் மாடத்�க்� ஏறிச் ெசன்�
‘உங்கள் மடைல அவர் கசக்கி எறிந்�விட்டார் அம்மணீ’ என்� உடேன
ெசால்லி விடலாேம என்�ம் இத்தைகய தயக்கத்ேதா� �ரமஞ்சரியின்
மாடத்�க்�ச் ெசல்வதற்கான ப�களின் கீேழ நின்றான் மணிமார்பன்.



மாளிைகேய அைமதியில் ஆழ்ந்தி�ந்த அந்த அகால ேவைளயில்
தான்மட்�ம் தனியாய் அங்ேக நிற்கிற �ழ்நிைலேய ஓவிய�க்�ப்
பய�ட்�வதாயி�ந்த�. �ச்�விட்டா�ம் இைரந்� ேகட்கக்��ய அந்த
அைமதியில் ஓைசெயழாமல் ப�களில் ஏறி ேமேல மாடத்�க்�ச் ெசல்வ�
எவ்வா� என்� அவ�க்�ப் �ரியவில்ைல.

கீழி�ந்� ேமேல ேபா�ம் ப�களில் �தல் பத்�ப் பன்னிரண்� ப�கள்
வைர ஒேர இ�ட்டாயி�ந்த�. அப்பா�ள்ள ப�களில் ேமல் மாடத்�
விளக்ெகாளி இேலசாக மங்கிப் பரவியி�ந்த�. தயங்கியப�ேய சிறி� ேநரம்
நின்ற பின், ‘விைள� என்ன ஆனா�ம் சரி! நான் ேமேல ெசன்�
�ரமஞ்சரிையப் பார்த்� இளங்�மரன் மடைலத் தி�ப்பியளித்�
அவமானப்ப�த்திய விவரத்ைதச் ெசால்லிவிட ேவண்�ய�தான்’ என்�
உ�தி ெசய்� ெகாண்� ப�களில் ஏறினான் மணிமார்பன்.

�தற்ப�யிலி�ந்� இரண்டாவ� ப�க்� அவன் ஏறியேபா� ப�ேயாரத்�
இ�ளிலி�ந்� யாேரா அவன் வாைய இ�கப் ெபாத்தி ேமாதித் தைரயில்
தள்�வ� ேபால் கீழ்ப் �றம் இறக்கி இ�த்�க் ெகாண்� வரேவ, அவன்
உடலில் இரத்தம் உைறந்� உணர்� மரத்�ப் ேபாகத் ெதாடங்கிய�. அவன்
திமிறிக் ெகாண்� ஓடேவா �ச்சலிடேவா இடங்ெகா�க்காத �ரட்�க்
ைககளாக இ�ந்தன அைவ.

சிறி� ெதாைல� ெகாைலத் த�ம்ேபறினைவ ேபான்ற அந்தக்
ைககளின் பி�யில் இ�கிக் ெகாண்ேட வந்தபின் சற்ேற ஒளி பரவியி�ந்த
ஓரிடத்தில் கண்கைள அகலத் திறந்� பார்த்தேபா�, நைகேவழம்பரின்
�கம், “�ச்சலிட்டாயானால் அநாவசியமாக இப்ேபா� இந்த இடத்தில் ஒ�
ெகாைல விழ ேநரி�ம்” என்� அவன் காத�ேக �னிந்� வாய் திறந்�
�றினார். வாையப் ெபாத்தியி�ந்த ைகைய எ�த்�விட்� இ�ப்பிலி�ந்�
��வாள் ஒன்ைற எ�த்� அவன் க�த்தின் மிக அ�கில் ெசா�கிவிடப்
ேபாவ�ேபால் பி�த்�க் காட்�னார் அவர். பகலிேலேய �த பயங்கரம் காட்�ம்
அந்த �கம் இப்ேபா� இரவில் இன்�ம் ��ரமாகத் ேதாற்றமளித்த� -

மணிமார்ப�க்�ச் சப்த நா�க�ம் ஒ�ங்கிவிட்டன. ‘ெவளிேயறிச் ெசன்�
வி�வதற்� ஓர் அற்�தமான வாய்ப்�க் கிைடத்தி�ந்�ம் பயன்ப�த்திக்
ெகாண்� தப்பிப் ேபாகாமல் ம�ப��ம் தி�ம்பி இந்த மாளிைகக்� ஏன் வந்�
ெதாைலத்ேதாம்?’ என்� வ�ந்தினான் அவன். நைகேவழம்ப�ைடய பி�
இ�த்த இ�ப்�க்� மீறாமல் அவன் சவம்ேபால் இ�பட்�க் ெகாண்�
ேபானான்.



மாளிைகத் ேதாட்டத்தின் அடர்த்தியான ஒ� ப�திக்�ச் ெசன்�
அ�த்�ப் ேபா�வ� ேபால பி�ைய உதறி அவைனக் கீேழ தள்ளினார் அவர்.
ஓவியன் ந�ங்கின ப�ேய தட்�த் த�மாறி ெமல்ல எ�ந்� நின்றான்.

“எங்ேக ேபாயி�ந்தாய் இவ்வள� ேநரம்? உண்ைமைய மைறக்காமல்
அப்ப�ேய ெசால்.”

“ெசால்லாவிட்டால் என்ன ெசய்வீர்கள்?” என்� ேகட்டான் ஓவியன்.

“�திதாக ஒன்�ம் ெசய்�விட மாட்ேடன். இேதா இந்த இரண்�
ைககளின் பி�யில் இவற்�க்� உரியவைன இ�வைர எதிர்த்தி�க்கிறவர்கள்
எத்தைன ேபேரா அத்தைன ேப�ைடய உயிர்க�ம் எப்ப�த் ����த்�ச்
ெசத்தி�க்கின்றன என்ப� உனக்�த் ெதரியா�. நீ வி�ம்பினால் அந்த
அ�பவத்ைத உனக்�ம் அளிப்பதற்� எனக்�ச் சம்மதம்தான்!”

“ெகாைலகார�க்�த் தற்�கழ்ச்சி ஒ� ேகடா?”

“ேபார்க்களங்களில் நிைறய ெகாைலகள் ெசய்தவர்கைள வீரர்
என்�தாேன ெசால்கிறார்கள்? அப்ப�யானால் இன்� உன்ைன�ம் ேசர்த்�
நான்…”

“ேபா�ம் உங்கள் ெகாைல ெப�ைம! ெதரிந்�தாேன கட�ள் உங்கள்
�கத்தின் இலட்சணத்ைதக் ெகாைல ெசய்� ைவத்தி�க்கிறார்?”

“சந்ேதகெமன்ன? என் ைககளில் அகப்பட்��ந்தால் அந்தக்
கட�ைள�ம்…” என்� ��ரமாகச் சிரித்தார் நைகேவழம்பர். அந்த விகார
மனிதர் நாத்திகத் த�ம்ேபறிய மனத்ைத�ைடயவர் என்� ேதான்றிய�
மணிமார்ப�க்�. எைத�ம் ெசய்யக்�சாத ெகா�ர சித்த�ைடயவர் என்ப�
அவைரப் பார்த்தாேல ெதரிந்த�.

“ம�ப��ம் ேகட்கிேறன். எங்ேக ேபாயி�ந்தாய்? யாைரக் ேகட்�ப்
ேபாயி�ந்தாய்?”

“ெபரிதாகப் பய��த்�கிறீர்கேள! என்ைன அ�ைமயாக விைலக்�
வாங்கியி�க்கிறீர்களா, என்ன? எல்லாம் ேகட்க ேவண்�யவர்கைளக்
ேகட்�க் ெகாண்� ேபாக ேவண்�ய இடத்�க்�த்தான் ேபாயி�ந்ேதன்.



என்ைனப் பா�காக்கச் ெசால்லித்தான் உங்க�க்�க் கட்டைள
இட்��க்கிறார்கள்.”

“யார் அப்ப� எனக்�க் கட்டைளயிட்��க்கிறார்கேளா?”

“ேவ� யார்? இந்த மாளிைகக்� உரியவர்தான்!”

“அடடா! அைதச் ெசால்கிறாயா? உனக்� இந்த மாளிைகக்�
உரியவைரத் ெதரியா�. அவர் கட்டைளயிட்��க்�ம் ெசாற்கைள
மட்�ம்தான் உனக்�த் ெதரி�ம். எனக்� அந்தச் ெசாற்களின் ெபா��ம்
ெதரி�ம். அவைர�ம் ெதரி�ம், இந்த மாளிைகயில் ெசாற்க�க்காக
அர்த்தம் கிைடயா�. அர்த்தத்�க்காகத்தான் ெசாற்கள் உண்�.”

“இங்ேகதான் எல்லாேம தைலகீழாக இ�க்கிறேத…?”

“இன்�ம் சிறி� ேநரத்தில் நீ என் ைககளினால் �� ��த்�ச்
சாகப்ேபாவ� உள்பட! ஏெனன்றால் இங்ேக தைலகீழாகக் கட்டப்பட்ட
பின்�தான் ெகாைலையக் �டச் ெசய்வ� வழக்கம். சந்ேதகமாயி�ந்தால்
என்ேனா� வா. உனக்�க் காட்�கிேறன்” என்� ம�ப��ம் அவைன இ�கப்
பி�த்� இ�த்�க் ெகாண்� நடந்தார் அவர்.

ஒ� ைகயில் ஓவியைன�ம், இன்ெனா� ைகயில் தீப்பந்தெமான்ைற�ம்
பி�த்�க்ெகாண்� அந்த மாளிைகயின் கீேழ பாதாள அைறயாக
அைமக்கப்பட்��ந்த ெபாதியைறக்�ச் ெசல்�ம் �ரங்க வழிப்ப�களில்
இறங்கினார் நைகேவழம்பர். அந்தப் பாதாள அைறயில் �ைட நாற்றம்
�டைலப் பி�ங்கிய�. ெகா�ய வனவிலங்�களான �லி சிங்கங்கள்
இ�க்�ம் ப�தியில் அப்ப� நாற்றம் வ�வ�ண்�. கீேழ ெபாதியைறக்�ள்
இறங்கிப் பார்த்தேபா� ெமய்யாகேவ அவ்விடத்தில் பக்கத்�க்� ஒன்றாகப்
�லிகள் அைடக்கப்ெபற்ற இ�ம்�க் �ண்�கள் இ�ந்தன. ெகாள்ளிேபால்
மின்�ம் ெசந்தழற் கண்க�டன் ெசவ்வரிக் ேகாலங்காட்�ம்
வாட்டசாட்டமான ேவங்ைகப்�லிகள் இரண்� �ண்��ம் பசிேயா� உலாவிக்
ெகாண்��ந்தன. அந்த இ�ளில் அைவ பயங்கரமாய்த் ேதான்றின.

“பார்த்தாயா?” என்றார் நைகேவழம்பர். ஓவிய�க்� நாக்�
ேமலண்ணத்தில் ஒட்�க் ெகாண்� விட்ட�. ேபச வரவில்ைல. தீப்பந்ைதத்
�க்கிக் காட்�க் ெகாண்ேட �றினார் அவர், “அேதா இரண்�
�லிக்�ண்�க்�ம் ந�ேவ ேமல்விட்டச் �வரில் ஒ� ெபரிய இ�ம்� வைளயம்



ெதாங்�கிற� பார்த்தாயா? அதில் தண்டைனக்�ரிய மனிதைனக் கயிற்றில்
தைலகீழாகக் கட்�த் ெதாங்கவிட்� ேமேல ேபாய் நின்�ெகாண்� இரண்�
�லிக்�ண்�களின் கதவி�ம் இைணக்கப்பட்��க்�ம் இ�ம்�ச் சங்கிலிைய
இ�த்�க் கத�கைளத் திறந்� விட்�வி�ேவாம். பின்� �லிக�க்�
வி�ந்�க் ெகாண்டாட்டம்தான். அேதா பார், �ற்றி�ம் எத்தைனேயா
மனிதர்கள் இங்� அழிந்தி�க்�ம் �வ�கள் ெதரிகின்றன” என்� தைரயில்
�ற்றி�ம் சிதறிக்கிடந்த எ�ம்�கைள�ம் மண்ைட ஓ�கைள�ம்
காண்பித்தார் அந்தக் ெகா�ய மனிதர். மணிமார்ப�க்� எ�ம்�க்
��த்�க்களில் ெந�ப்�க் �ழம்� ஊற்றினாற்ேபால் உடம்ெபங்�ம் பயம்
சிலிர்த்த�. “உனக்�ச் சந்ேதகமாயி�ந்தால் இேதா பார்! ஆட்கைள எப்ப�த்
தைலகீழாய்த் ெதாங்கவி�வெதன்� காண்பிக்கிேறன்” என்� ெசால்லித்
தீப்பந்தத்ைத அவன் ைகயில் ெகா�த்� விட்�க் கீேழ இறங்கி ஆைடைய
வரிந்� கட்�க்ெகாண்� ேமல் உள்ள இ�ம்� வைளயத்தில் பாதங்கைள
�ைழத்�க் ேகாத்தப� இரண்� கணம் தாேம தைலகீழாகத் ெதாங்கிக்
காண்பித்தார் நைக ேவழம்பர். அப்ேபா� நரவாைட கண்ட அந்தப் �லிகள்
உ�மியைத�ம் வாைலச் �ழற்றி அ�த்�க் ெகாண்� �ண்�லி�ந்�
ெவளிேய பாய �யன்றைத�ம் பார்த்த ேபா� ஓவிய�க்�க் �டல் ��ங்கி
ந�ங்கிய�.

ஒேர ஒ� விநா� அந்த ெமன்ைமயான கைல உள்ளத்தி�ம்
ெகாைலெவறி கன்றிய ஆைச ஒன்� உண்டாயிற்�. ‘அப்ப�ேய
தீப்பந்தத்ேதா� ேமேல ஓ�ப்ேபாய்ப் �லிக்�ண்�க் கத�கைள இ�க்�ம்
சங்கிலிையப் பி�த்தி�த்� நைகேவழம்பைரப் பழி வாங்கிவிட்டால் என்ன?’

என்� நிைனத்தான் ஓவியன்.



ேதர் தி�ம்பி வந்த�!

பாதாள அைறயில் �ண்��ள் இ�ந்த �லிகள் பயங்கரமாக உ�மின. நைக
ேவழம்பர் வைளயத்தில் பாதங்கைள �ைழத்�த் தைலகீழாகத் ெதாங்கிக்
ெகாண்��ந்தார். ஓவியன் தன் க�த்ைத நிைறேவற்றிக் ெகாள்வதற்�
�ழ்நிைல�ம், ேநர�ம் ெபா�த்தமாகேவ இ�ந்தன. கள்ளிச் ெச�ையப்
பி�ங்கி எறியலாம் என்� ைககளால் தீண்�னா�ம் அதன் நச்�ப்பால்
ைககளில் ப�வ� ேபால் ெகட்டவர்கேளா� பழக ேநரி�ம் ேபாேத ெகட்ட
காரியங்கைளச் ெசய்யவி�ப்பமில்ைலயாயி�ம் அவற்ைற ெசய்வதற்�ரிய
வழிகள் மனத்தில் ெந�ங்கித் ேதான்�கின்றன. அப்பாவியான ஓவியன்
மணிமார்ப�க்�ம் நைகேவம்பர் ேபான்ற ெகா�ைமேய உ�வான ஒ�வர்
அ�கில் இ�ந்ததனாேலா என்னேவா தா�ம் ெகா�ைமயாக ஏதாவ�
ெசய்� பார்க்கலாமா என்ற நிைனப்� உண்டாயிற்�.

ஆனால் அவன் இப்ப� நிைனத்�க் ெகாண்��ந்த ேபாேத,

நைகேவழம்பர் வைளயத்திலி�ந்� தம்ைம வி�வித்�க் ெகாண்� கீேழ
இறங்கி வந்�விட்டார். அவர் இறங்கி அ�கில் வந்� அவன் ைகயிலி�ந்த
தீப்பந்தத்ைத வாங்கிக் ெகாண்ட�ம், அவைனக் ேகட்ட �தல் ேகள்விேய
�க்கி வாரிப் ேபாடச் ெசய்த�.

“சற்��ன் நான் வைளயத்தில் ெதாங்கிக் ெகாண்��ந்தேபா� ேமேல
ஓ�ப்ேபாய்ப் �லிக் �ண்�களின் கதைவத் திறந்�விடலாெமன்�
நிைனத்தாய் அல்லவா?”

“அப்ப� ஒ�ேபா�ம் நான் நிைனக்கவில்ைலேய ஐயா!”

“��காேத! நீ நிைனத்தாய். எனக்�த் ெதரி�ம். இன்�ம் சிறி� ேநரம்
நான் வைளயத்தில் ெதாங்கியி�ந்தால் நீ நிைனத்தைதச் ெசய்�ம்
�ணி��ட உனக்� உண்டாகியி�க்�ம்.”

“இல்லேவ இல்ைல…” என்� சிரித்� ம�ப்ப �யன்றான் ஓவியன்.



நைகேவழம்பர் ஒற்ைற விழி அகன்� விரியக் ��ரமாகச் சிரித்தார்.

“நீ என்ைன ஏமாற்ற ��யா� தம்பி. என் ேபான்றவர்க�க்�ப்
பிற�ைடய மனத்தில் என்ெனன்ன நல்ெலண்ணங்கள் ேதான்�கின்றன
என்பைத அ�மானம் ெசய்ய��யாவிட்டா�ம் என்ெனன்ன ெகட்ட
எண்ணங்கள் ேதான்ற இய�ம் என்பைத அ�மானம் ெசய்ய ���ம். நீ ேசாழ
நாட்�த் தண்ணீைர மட்�ம் தான் ��த்தி�க்கிறாய் தம்பீ! ஆனால் நான்
எத்தைன எத்தைனேயா ேதசங்களின் தண்ணீைரக் ��த்தி�க்கிேறன். நீ
வண்ணங்களில் உ�வா�ம் அழகான சித்திரங்கேளா� மட்�ேம
பழகியி�க்கிறாய்; நாேனா அழ�ம், அசிங்க�ம், நல்ல�ம், ெகட்ட�ம்,
�ழ்ச்சி�ம், ��ம் நிைறந்த எண்ணற்ற மனிதப்பயல்கேளா�
பழகியி�க்கிேறன், என்ைனப்ேபால் பல�ைடய ெவ�ப்�க்� ஆளாகிய
ஒ�வன் இப்ப�ப் �லிக்�ண்�களின் இைடேய உயிைர�ம், மரணத்ைத�ம்
அ�க�ேக ைவத்�க் ெகாண்� ேசாதைன ெசய்வ� ேபால் ெதாங்கியேபா�
உன்ைனப் ேபால் என்ைனப் பி�க்காத ஒ�வ�ைடய மனத்தில் என்ன நிைன�
எ�ம் என்பைதப் �ரிந்� ெகாள்ள ��யாத அள�க்� நான் �டனில்ைல.”

தன் மனத்தில் ேதான்றியைத அவர் கண்� பி�த்�ச் ெசால்லிவிட்டாேர
என்� தைல�னிந்தான் மணிமார்பன். “ஒ�ங்காக நடந்� ெகாள்ளாவிட்டால்
நீ�ம் ஒ�நாள் இங்ேக தைலகீழாய்த் ெதாங்�வாய். இந்தக் ெகா�ம்
�லிக�க்� இைரயாவாய்” என்� �றியவாேற ஓவியைன இ�த்�க்
ெகாண்� ேமேல ப�ேயறினார் நைகேவழம்பர்.

ப�களில் ஏறி ேமேல வந்த�டன் தைகேவழம்பர் அவைனத் திைகக்க
ைவக்�ம் மற்ெறா� ேகள்விைய�ம் ேகட்டார்.

“தம்பீ! நா�ம் நீ வந்ததிலி�ந்� கவனிக்கிேறன். உன்னிடம் தாழம்�
மணம் கமழ்கிறேத? இத்தைன வய� வந்த இைளஞனாகிய பின்�ம் �
ைவத்�க் ெகாள்�ம் ஆைச இ�க்கிறதா உனக்�?” என்� �றிச் சிரித்�க்
ெகாண்ேட மணிமார்பனின் இ�ப்�க் கச்ைசயிலி�ந்� வாள் �னிேபால்
சிறிதள� ெவளிேய ெதரிந்த ெவண் தாைழ மடைல உற்�ப் பார்த்தார்
நைகேவழம்பர்.

‘ஐேயா! இைத�ம் இந்தப் பாவி மனிதர் பார்த்� விட்டாேர’ என்� உள்ளம்
பதறி நின்றான். மணிமார்பன்.



“ஒன்�மில்ைல.. ஐயா… மணத்�க்காக எ�த்�ச் ெசா�கிக்
ெகாண்��க்கிேறன்” என்� �றித் தப்ப �யன்�ம் அவர் அவைன
விடவில்ைல.

“எங்ேக பார்க்கலாம்? அந்த ந�மணத்ைத நா�ம்தான் சிறி� ேமாந்�
பார்க்கிேறன்” என்� ெசால்லிச் சிரித்தப�ேய அவன் இைடயிலி�ந்� அந்த
ெவண்தாைழ மடைல உ�வி எ�த்�விட்டார் அவர். என்ன ெசய்வெதன்�
ேதான்றாமல் அப்ப�ேய மைலத்�ப் ேபாய் நின்� விட்டான் மணிமார்பன்.

‘ஐயா! இைத நீங்கள் பார்க்கக் �டா�. நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள
ேவண்�ய� ஒன்�ம் இந்த மடலில் இல்ைல’ என்� க�ந்� �றி அவைர
விைரந்� த�க்�ம் ஆற்றல் அவ�க்� இல்ைல.

நைகேவழம்பர் தீப்பந்தத்�க்க�கில் மடைல நீட்� ஒற்ைறக் கண்ைணப்
பக்கத்தில் ெகாண்�ேபாய் உற்�ப் பார்க்கலானார். அந்த மடைலப்
ப�க்�ம்ேபா�, அவர் �கம் என்ெனன்ன உணர்ச்சிகைளக் காட்�கிற�?

எப்ப�க் க�ைமயைடகிற�? என்பைதெயல்லாம் கவனித்�க் ெகாண்�
நிற்பைதத் தவிர ஓவியனால் ேவெறான்�ம் ெசய்வதற்�த் �ணிய
��யவில்ைல. அைதப் ப�த்�விட்�த் தைலநிமிர்ந்தார் நைகேவழம்பர்.

“தாைழ மடலில் ெவ�ம் ந�மணம் மட்�ம் கமழவில்ைலேய? காதல்
மண�ம் ேசர்ந்தல்லவா கமழ்கிற�?” என்� �றிக் ெகாண்ேட
தீப்பந்தத்ைதக் கீேழ எறிந்� விட்� எ�ம்� �றிகிறாற்ேபால் அவன் ைகைய
அ�த்திப் பி�த்� இ�க்கினார் அவர். ஓவியனின் ெமல்லிய ைகயில்
இரத்தம் �ழம்பிச் சிவந்த�. ைகப்பி�யால் இ�க்�வ� ேபாதாெதன்�
ேகள்வியா�ம் அவைன இ�க்கினார் அவர்.

“இந்த மடைல ஏன் இதற்�ரியவனிடம் ேசர்க்கவில்ைல?”

“உரியவ�க்� இைதப் ெபற வி�ப்பமில்ைல” என்� ��க்கமாகப் பதில்
�றினான் ஓவியன். அதற்�ேமல் அவர் அவைன ஒன்�ம் ேகட்கவில்ைல.

அந்த மடைல�ம் அவனிடம் தி�ப்பித் தரவில்ைல. அவைன இ�த்�க்
ெகாண்�ேபாய் மாளிைகத் ேதாட்டத்தில் தாம் வசிக்கிற ப�தியின் இ�ண்ட
அைற ஒன்றில் தள்ளிக் கத�கைள ெவளிப்�றம் தாழிட்�க் ெகாண்�
ேபானார் நைக ேவழம்பர். ஓவியைனச் �ற்றி�ம் இ�ள் �ழ்ந்த�. அவன்
மனத்தி�ம்தான்.



தன்�ைடய மாடத்தில் ேதாழி வசந்தமாைலேயா� ஓவியன் தி�ம்பி
வ�வைத எதிர்பார்த்�க் காத்தி�ந்த �ரமஞ்சரிக்� ேநரம் ஆக ஆகக்
கவைல பிறந்த�. ஓவியன் ேமல் சந்ேதக�ம் உண்டாயிற்�. அந்த
மாளிைகயிலி�ந்� தப்பிப் ேபாக ேவண்�ெமன்ற ஆைசயில், தான் ெவளிேய
அ�ப்பிய வாய்ப்ைபப் பயன்ப�த்திக் ெகாண்� அப்ப�ேய ஓவியன்
எங்ேகயாவ� ஓ�ப்ேபாய் விட்டாேனா என்� நிைனத்தாள் அவள். அப்ப�
அவள் சந்ேதகப்ப�வதற்�ம் நியாயமி�ந்த�.

அந்த மாளிைகயில் ெதாடர்ந்� இ�ப்பதற்�த் தான் வி�ம்பவில்ைல
என்ற க�த்ைத அவளிடம் மடைல வாங்கிக் ெகாண்� �றப்ப��ன்ேப
அவன்தான் ெசால்லியி�ந்தாேன!

சிறி� ேநரத்�ச் சிந்தைனக்�ப் பின்� ஏேதா தீர்மானமாக ��� ெசய்�
ெகாண்டவள் ேபால் உட்கார்ந்தப�ேய உறங்கிப் ேபாயி�ந்த தன் ேதாழி
வசந்தமாைலைய எ�ப்பினாள் �ரமஞ்சரி.

“என்னம்மா? மடல் ெகா�க்கப்ேபான ஓவியன் தி�ம்பி வந்தாயிற்றா?”

என்� ேகட்�க் ெகாண்ேட எ�ந்� நின்றாள் வசந்தமாைல. இனிேமல்
அவைன எதிர் பார்த்�க் காத்தி�ப்பதி�ம் பயனில்ைல, நீ �றப்ப�. நாேம
ேபாகேவண்�ய�தான்!” என்� அந்த அகாலத்தில் தைலவியிடமி�ந்� பதில்
வந்தேபா� வசந்தமாைல திைகத்�ப் ேபானாள்.

“ஓவியன் வராவிட்டால் நாைளக் காைல வைரயில் அவைன
எதிர்பார்க்கலாம். அதற்காக இந்த ேவைளயில் நாம் எப்ப� அங்ேக ேபாக
���மா? ேபாவ�தான் நன்றாயி�க்�மா? ஏறக்�ைறயப் ேபா� வி�வதற்ேக
சில நாழிைககள்தான் இ�க்�ம். இப்ேபா� அங்ேக ேபாக ேவண்�மானால்
நடந்� ேபாக ��யா�. பல்லக்கில் ேபாகலாெமன்றால் �க்கி வ�வதற்�ப்
பணியாட்கைள எ�ப்ப இயலா�; ேபசாமல் ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள். எல்லாம்
காைலயில் பார்த்�க் ெகாள்ளலாம்” என்� வசந்தமாைல தைட ெசய்வைத
�ரமஞ்சரி ெபா�ட்ப�த்தவில்ைல.

“ெசான்னால் ெசான்னப� ேகள். இந்தக் காரியத்ைத இப்ேபாேத ெசய்�
தீர ேவண்�ெமன்� என் மனத்தில் ேதான்�கிற�, நீ என்ன தைட
ெசான்னா�ம் நான் ேகட்கப்ேபாவதில்ைல பல்லக்கிேல ேபாக ேவண்டாம்.
கீேழ வா, எப்ப�ப் ேபாகலாெமன்� ெதரிவிக்கிேறன்” என்�



வசந்தமாைலைய�ம் இ�த்�க் ெகாண்� ேவகமாகக் கீேழ இறங்கி வந்தாள்
�ரமஞ்சரி.

கீேழ தன் தைலவி விைரவாகச் ெசய்த ஏற்பா�கைளப் பார்த்தேபா�
வசந்தமாைலக்ேக அதிசயமாக இ�ந்த�. �திைரகள் கட்�யி�ந்த
ெகாட்டாரத்�க்�ப் ேபாய் ேவகமாகச் ெசல்லவல்ல ெவண்�ரவிகள் இரண்ைட
அவிழ்த்� வந்� மாளிைகயின் ஒ��றத்ேத நி�த்தியி�ந்த அழகிய
அலங்காரத் ேதரில் தன்�ைடய வைளகள் ஒலிக்�ம் ைககளாேலேய
�ட்�னாள் �ரமஞ்சரி. ேதைரச் ெச�த்�ம் சாரதியின் இடத்தில் அவள்
தாேன ஏறி நின்� க�வாளக் கயி�கைளப் பற்றிக் ெகாண்டாள்.

“வசந்தமாைல! உள்ேள ஏறிக்ெகாள்” என்� அவள் கட்டைளயிட்டேபா�
ம�த்�ச் ெசால்லத் ேதான்றாமல் அப்ப�ேய ஏறிக்ெகாள்வைதத் தவிர,
ேதாழியால் அப்ேபா� ேவெறான்�ம் ெசய்ய ��யவில்ைல.

ேவைளயில்லாத ேவைளயில் மாளிைகயின் இளவரசிதாேன ேதைரச்
ெச�த்திக் ெகாண்� ெவளிேய�வைதப் பார்த்� வாயிற் காவலர்கள்
வியந்� நின்றனர்.

இரவின் அைமதி கவிந்த பட்�னப் பாக்கத்� அகன்ற வீதிகளில்
�ரமஞ்சரியின் ேதர் ஓைசெய�ப்பிக் ெகாண்� விைரந்த�. நிசப்தமான
ெத�க்களில் மத்தளத்ைத அளவாக வாசிப்ப� ேபால் �திைரக் �ளம்ெபாலி
எ�ந்� ஒலித்த�. ேவகமாக ஓ�ம் ேத�ம் அைதவிட ேவகமாக
�ந்திக்ெகாண்� ஓ�ம் மன�மாகச் �ரமஞ்சரி நீலநாகர் பைடக்கலச்
சாைலக்�ச் ெசன்� ெகாண்��ந்தாள்.

“அம்மா! ேதைர நான் ெச�த்�கிேறன். நீங்கள் உள்ேள உட்கார்ந்�
ெகாள்�ங்கள்” என்� வசந்தமாைல ந�வழியில் �றிய வார்த்ைதக�க்�ச்
�ரமஞ்சரி ெசவிசாய்க்கேவ இல்ைல.

நாளங்கா�யின் அடர்ந்த மரக் �ட்டங்க�க்கிைடேய உள்ேள
சாைலையக் கடந்� ேதர் ம��ர்ப் பாக்கத்�க்�ள் ��ந்த ேபா�, ேதைர
நி�த்தாமேல பின் பக்கமாகத் தி�ம்பி, “அவர் தங்கியி�க்கிற பைடக்கலச்
சாைலக்�ப் ேபா�ம் வழிையச் ெசால்லிக் ெகாண்� வா” என்� ேதாழிக்�
உத்தர� பிறப்பித்தாள் �ரமஞ்சரி. ேதாழி வசந்தமாைல வழிையக் �றினாள்.

ேதர் அவள் �றிய வழிகளின் ப�ேய மாறி�ம் தி�ம்பி�ம் விைரந்� ெசன்ற�.
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வி�வதற்�ச் சில நாழிைககள் இ�க்�ம்ேபாேத நீலநாக மறவ�க்�
உறக்கம் நீங்கி விழிப்�க் ெகா�த்� வி�ம். பைடக்கலச் சாைலயின்
எல்ைலயில் �தன் �தலாகக் கண் விழிக்கிறவர் அவர்தான். எ�ந்த�டன்
இ�ள்�ல� �ன்பாகேவ ஆல�ற்றத்ைத ஒட்�ய கடற்கைர ஓரமாக
ெந�ந்ெதாைல� நடந்�ேபாய் விட்�த் தி�ம்பி வ�வார் அவர். கடற்காற்�
ேமனியில் ப�மா� அப்ப� நடந்� ேபாய்விட்� வ�வதில் அவ�க்�ப் ெப�
வி�ப்பம் உண்�. கதிரவன் ஒளிபர� �ன்ேப தம� உடல் வலிைமக்கான
எல்லாப் பயிற்சிகைள�ம் ��த்�க் ெகாண்� நீரா�த் �ய்ைம ெபற்�
வி�வார் அவர். நீலநாக மறவர் நீரா�விட்�ப் �றப்ப�வதற்�ம், ஆல�ற்றத்�
அண்ணல் ேகாவிலில் தி�வனந்தல் வழிபாட்� மணி ஒலி எ�வதற்�ம்
சரியாயி�க்�ம்.

வழக்கம்ேபால் அன்� அவர் �யில் நீங்கிக் கடற்கைரயில் தனிேய
உலாவி வ�வதற்காகப் �றப்பட்�ப் பைடக்கலச் சாைலயின் வாயி�க்�
வந்தேபா� அங்ேக ெவண்�ரவிகள் பாய்ந்� இ�த்�வ�ம் அலங்காரத்ேதர்
ஒன்� அழகாக அைசந்� தி�ம்பி வந்� நிற்பைதக் கண்� வியப்பைடந்தார்.

அந்தத் ேதரிலி�ந்� இரண்� ெபண்கள் இறங்கி வ�வைதக்
கண்டேபா� நீலநாக் மறவரின் வியப்� இன்�ம் மிைகயாயிற்�. பைடக்கலச்
சாைலக்�ள் �ைழகிற வாயிைல மறித்�க் ெகாண்டாற்ேபால் அப்ப�ேய
நின்றார் அவர். ேதரிலி�ந்� இறங்கி �ன்னால் வந்த ெபண் அரச�மாரி
ேபால் ேபரழ�டன் ேதான்றினாள். உடன் வந்தவள் அவள் ேதாழியாக
இ�க்கலாெமன்� அவர் �ரிந்� ெகாள்ள ��ந்த�.

சிலம்ெபாலி ��ங்க, அன்னம்ேபால் பின்னிப் பின்னி நடந்�வ�ம்
ெமன்னைட, ��ய �க்க�ம், �சிய சந்தன�ம் அவர்களிடமி�ந்� காற்றில்
பரப்பிய ந�மணம் இவற்றால் சற்�ம் கவரப்படாமல் கற்சிைல ேபால்
அைசயாமல் நிமிர்ந்� கம்பீரமாக நின்றார் நீலநாக மறவர். அவர�கில்
வந்த�ம் அவர்கள் இ�வ�ம் தயங்கி நின்றார்கள். இரண்� ெபண்க�ம்
தங்க�க்�ள் ஒ�வைரெயா�வர் ம�ண்� பார்த்�க் ெகாண்டார்கள்.

நீலநாக மறவர் அவர்கைள ேநாக்கிக் ேகட்டார்;

“நீங்கள் இ�வ�ம் யார்? இங்ேக என்ன காரியமாக வந்தீர்கள்? இ�
பைடக்கலச் சாைல. ஆண்க�ம், ஆண்ைம�ம் வள�மிடம். இங்ேக



உங்க�க்� ஒ� காரிய�ம் இ�க்க ��யாேத?”

“இங்ேக இளங்�மரன் என்� ஒ�வர் இ�க்கிறாேர; அவைர அவசரமாக
நாங்கள் பார்க்க ேவண்�ம்” என்� அவ�க்�ப் பதில் �றினாள் �ன்னால்
நடந்� வந்த ெபண். நீலநாக மறவ�ைடய �கபாவம் மாறிய�.

“இளங்�மரைன உங்க�க்�த் ெதரி�மா, ெபண்கேள?”

“நன்றாகத் ெதரி�ம்.”

“எப்ப�ப் பழக்கேமா?”

“எங்கைள அவ�க்� நன்றாகத் ெதரி�ம். இன்� பகலில்
பட்�னப்பாக்கத்திலி�க்�ம் எங்கள் மாளிைகக்�க்�ட அவர் வந்தி�ந்தார்.”

“எதற்காக வந்தி�ந்தான்?”

அவர்களிடமி�ந்� பதில் இல்ைல. நீலநாக மறவ�ைடய க�ைமயான
�கத்தில் ேம�ம் க�ைம ��ய�.

“இப்ேபா� நீங்கள் அவைனப் பார்க்க��யா�.”

“அவசரமாகப் பார்த்தாக ேவண்�ேம….?”

“இந்த அகால ேநரத்தில் ஓர் ஆண்பிள்ைளையத் ேத�க்ெகாண்� வர
ெவட்கமாக இல்ைலயா உங்க�க்�?” என்� சற்�க் க�ைமயான �ரலில்
ேகட்�விட்�த் திறந்� கிடந்த பைடக்கலச் சாைலயின் ெபரிய கத�கள்
இரண்ைட�ம் இ�த்� அைடத்தார், அவர். அந்தக் கத�கைள இ�த்�
அைடக்�ம்ேபா�, அவ�ைடய ேதாள்கள் �ைடப்பைதப் பார்த்ததாேல
ெபண்கள் இ�வ�க்�ம் பயமாயி�ந்த�.

த�ம்�கேளா� ��ய அவர் �க�ம், ‘ெபரிய கண்க�ம் இவைர
ெநகிழச் ெசய்ய உங்களால் ��யேவ ��யா�’ என்� அந்தப்
ெபண்க�க்�த் ெதளிவாகச் ெசால்லின.

அவர்கள் நம்பிக்ைகயிழந்தார்கள். கதைவ ��க்ெகாண்� நிற்�ம்
அவர்�ன் இரண்� ெபண்க�ம் அவர� �கத்ைத ஏறிட்�ப் பார்க்�ம்



�ணிவின்றித் தைல �னிந்தப�ேய ேத�க்�த் தி�ம்பிப் ேபாய் ஏறிக்
ெகாண்டார்கள். ேதர் தி�ம்பிய�. ெவண்�ரவிகள் பாய்ந்தன.

“நான் �றப்ப�ம்ேபாேத ெசான்ேனேன. அம்மா! இந்த அகாலத்தில் நாம்
இங்ேக வந்தி�க்கக் �டா�.”

“வாைய �ட்� வசந்தமாைல! நீ�ம் என் ேவதைனைய வளர்க்காேத”

என்� ேதைரச் ெச�த்தத் ெதாடங்கியி�ந்த �ரமஞ்சரி, ேகாபத்ேதா� பதில்
�றினாள்.

ேதர் ம�ப��ம் பட்�னப் பாக்கத்�க்� விைரந்த�. �ரமஞ்சரியின்
�கத்தில் மலர்ச்சியில்ைல; நைகயில்ைல! யார் ேமேலா பட்ட ஆற்றாைமையக்
�திைரகளிடம் ேகாபமாகக் காட்�னாள் அவள். ெவண்பட்�ப் ேபால் மின்�ம்
�திைரகளின் ேமனியில் க�வாளக் கயிற்ைறச் �ழற்றி விளாசினாள்.

அ�பட்ட �ரவிகள் ேம�ம் ேமகமாகப் பாய்ந்தன. வந்தைதவிட ேவகமாகத்
தி�ம்பிக் ெகாண்��ந்த� அவர்கள் ேதர்.

ேதர் மாளிைகக்�ள் ��ந்� நின்ற�. �ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைல�ம்
கீேழ இறங்கினார்கள்.

“�திைரகைள அவிழ்த்�க் ெகாட்டாரத்தில் ெகாண்� ேபாய்க்
கட்�விட்� வா” என்� தைலவி உத்தரவிட்டப�ேய ெசய்தாள் வசந்தமாைல.

பின்� இ�வ�ம் மாளிைகயின் �ன்றாவ� மாடத்�க்�ச் ெசல்�ம்
ப�களில் ஏறி ேமேல ெசன்றார்கள். �ரமஞ்சரியின் மாடத்தில் தீபங்கள்
அைணக்கப் ெபற்� இ�ள் �ழ்ந்தி�ந்த�.

தாங்கள் ெவளிேய �றப்பட்டேபா� தீபங்கைள அைணத்ததாக
நிைனவில்ைல �ரமஞ்சரிக்�.

“எதற்�ம் நீ கீேழ ேபாய்த் தீபம் ஏற்றிக் ெகாண்� வா! தீபத்ேதா�
உள்ேள ேபாகலாம். அ�வைர இப்ப� ெவளியிேலேய நிற்கிேறன்” என்� வசந்த
மாைலையக் கீேழ அ�ப்பினாள் �ரமஞ்சரி.

சிறி� ேநரத்தில் வசந்தமாைல தீபத்ேதா� வந்தாள். தீப ஒளி உள்ேள
பரவியேபா� மாடத்தின் �தற் �டத்�க்� ந�வில் தன் தந்ைதயா�ம்,
நைகேவழம்ப�ம், தங்கள் இ�வர் வரைவ�ம் எதிர்பார்த்ேத காத்தி�ப்ப�



ேபால் அமர்ந்தி�ப்பைதச் �ரமஞ்சரி�ம் வசந்தமாைல�ம் கண்�
தி�க்கிட்டார்கள்.

“உள்ேள ேபாகலாமா? இப்ப�ேய தி�ம்பி வி�ேவாமா?” என்� பதறிய
�ரலில் தைலவியின் காத�ேக ெமல்லக் ேகட்டாள் வசந்தமாைல.

“நம்ைம ஒன்�ம் தைலையச் சீவிவிட மாட்டார்கள். வா, உள்ேள
ேபாேவாம்” என்� ேதாழிைய�ம் ைகப்பற்றி அைழத்தவா� �ணி�டன்
உள்ேள ��ந்தாள் �ரமஞ்சரி.



ேவ�ம் விழி�ம்
ஓவியனின் அந்த வார்த்ைதகைள ம�ப� நிைனத்தா�ம் மனம் ெகாதித்
த� இளங்�மர�க்�. ‘எவ்வள� �ணி� இ�ந்தால் அவன் என்னிடம்
அப்ப�க் �றியி�ப்பான்.’

‘யாைரப் பார்த்� யார் ெசால்�கிற வார்த்ைதகள் இைவ?

மணிமார்ப�ைடய வயெதன்ன? நிைல என்ன? என்�ைடய அ�தாபத்ைதப்
ெபற்றவன் எனக்ேக அறி�ைர�ற �ன்வ�வதா? �ரமஞ்சரி என்�ம் ெபண்
காவிரிப் �ம்பட்�னத்திேலேய ேபரழகியாக இ�க்கலாம். ேவெறவ�க்�ம்
இல்லாத ெப�ஞ் ெசல்வத்�க்� உரிைம �ண்டவரின் மகளாக இ�க்கலாம்.
ஆனால் அவ�ைடய அழ�க்� மயங்கி நிைறயிழக்�ம் ஆண் பிள்ைளயாக
நான் இ�க்க ேவண்�ெமன்ற அவசியமில்ைலேய! அழைக�ம் அதனால்
ஏற்ப�ம் கவர்ச்சி மயக்கத்ைத�ம் அ�பவித்�ப் பார்ப்பதில் ஒ� �கம்
இ�க்கிறெதன்� ைவத்�க் ெகாண்டா�ம் அந்தச் �கத்ைதப் ெபண்ணின்
சிரிப்பி�ம், கண்களி�ம்தான் ேதட ேவண்�ம் என்பதில்ைலேய! �க்களின்
மலர்ச்சியி�ம், கடலின் அைலகளி�ம், ேமகந் தவ�ம் மைழக்காலத்�
வானத்தி�ம் ��மதி மைறந்�ம், மைறயாம�ம், உலா வ�வதிேலேய
அழைகத் ேத� அ�பவித்�க் ெகாள்ளத் ெதரி�ம் எனக்�. உலகத்ைதப்
பைடத்தவன் வஞ்சகமில்லாமல் எல்லாப் ெபா�ள்களி�ம்தான் அழைக
ைவத்தி�க்கிறான். மனிதர்கள்தாம் அந்த அழ� மிகச் சில ெபா�ள்களில்
மட்�ம் இ�ப்பதாக நிைனத்�த் தவித்�க் ெகாண்��க்கிறார்கள். நா�ம்
அப்ப�த் தவிப்பவன் என்� இந்த ஓவியன் நிைனத்�க் ெகாண்டான்
ேபாலி�க்கிற�. அப்பாவி ஓவியேன! ெபண்ணின் சிரிப்பில் மட்�ம்தான்
உலகத்� அழ�கெளல்லாம் ஒளிந்� ெகாண்��ப்பதாக நீ ேவண்�மானால்
நிைனத்�க் ெகாண்��. ஆனால் இளங்�மரைன �ம் ேசர்த்� அவ்விதமாக
நிைனக்காேத- நான் இவ்வள� சிறிய மயக்கங்க�க்காக என் மனத்ைத
இழந்� விடச் சித்தமாயில்ைல! வாழ்க்ைகயில் ெபரிய இலட்சியங்கள்
எனக்� இ�க்கின்றன. இப்ேபா� நான் தவித்�க் ெகாண்��ப்ப�
�ரமஞ்சரியின் அழ� �கத்�க்காக�ம் சிரிப்�க்காக�ம் அல்ல; என் தாயின்



அன்� �கத்ைத�ம் சிரிப்ைப�ம் காண்பதற்காகத்தான் நான் அல்�ம்,
பக�ம் ஏங்கித் தவித்�க் ெகாண்��க்கிேறன். மற்றவர்கைளத் ெதரிந்�
ெகாண்� அவர்கள் சிரிப்�க்� மயங்�வதற்� �ன்ேப ‘நான் யார் என்�
எனக்�த் ெதரிய ேவண்�ம். இவ்வள� வலிைமயான உடைல�ம்,
மனத்ைத�ம் ைவத்�க் ெகாண்�, ‘நான் யார்? எனக்� அன்ைன�ம்
தந்ைத�மாக இ�ந்� என்ைன உல�க்� அளித்தவர்கள் யார்’
என்பவற்ைறக்�ட நான் இன்�ம் ெதரிந்� ெகாள்ளாமல் இ�க்கிேறேன.

என்னிடம் வந்� ெபண்ணின் சிரிப்�க்�த் ேதாற்பைதப் பற்றிப் ேப�கிறாேய,

அப்பேன?’

இளங்�மரன் இவ்வாெறல்லாம் மீண்�ம் நிைனத்�ப் பார்த்தேபா�தான்,

ஓவியைன அைறந்� அவமானம் ெசய்� அ�ப்பியதில் தவ� ஒன்�மில்ைல
என்ேற ேதான்றிய�. ‘விவரம் ெதரிந்த பிள்ைளயாயி�ந்தால் இப்ப�
அசட்�த்தனமாகப் ேபசி என் ஆத்திரத்ைத வளர்த்� அைறவாங்கிக்
ெகாண்� ேபாயி�க்க ேவண்டாம்’ என்� ஓவியனிடம் சிறி� இரக்க�ம்
ெகாண்டான் அவன்.

இன்�ம் அவ�ைடய வல� ைகயில் தாழம்� மணம் கமழ்ந்�
ெகாண்��க்கிற�. அந்தக் ைகயால்தான் �ரமஞ்சரியின் மடைல அவன்
தீண்�னான். ப�த்தபின் கசக்கி எறிய�ம் �யன்றான். நீலநாகர் பைடக்கலச்
சாைலயின் மரங்களடர்ந்த �ற்றத்தில் கடற்காற்றின் �கத்ைத �கர்ந்�
ெகாண்ேட இளங்�மரன் கட்�லின் ேமல் சாய்ந்� உறங்க �யன்�
ெகாண்��ந்த சமயத்தில் �ரண்� ப�க்�ம் ேபாெதல்லாம் ைகயிலி�ந்�
இந்தத் தாழம்� மணம் பரவி அவன் உறக்கத்ைதத் தைட ெசய்த�.

ெவ�ப்ேபா� எ�ந்� ெசன்� ைககைள நன்றாகக் க�விவிட்� வந்�
ப�த்�க் ெகாண்டான் அவன். அவைளப் பற்றிய நிைன� ெநஞ்சில்
மட்�மல்லாமல் ைககளி�ம் மணக்கக்�டாெதன்� ெவ�ப்ேபா� அவற்ைறத்
தன்னிலி�ந்� பிரித்தான் அவன்.

ஆனால், ம�நாள் காைலயில் �தல் நாளிர� மனத்திலி�ந்�ம்,
ைகயிலி�ந்�ம் ேசர்த்�க் க�விய இேத நிைன�கைள மீண்�ம்
இளங்�மரைன நிைனக்கச் ெசய்� விட்டார் நீலநாக மறவர். வானம் கண்
விழிக்�ம் ைவகைறப் ேபாதில் இளங்�மரனின் பவழச் ெசஞ்�டர் ேமனியில்
இளங்ெபான் ெவய்யில் பட்� அவன் கண்கள் மலர்ந்த ேபா� அந்த
விழிப்ைபேய எதிர்பார்த்�க் காத்�க் ெகாண்� நிற்பவர்ேபால் அவ�ைடய
கட்�ல�கில் நீலநாக மறவர் நின்� ெகாண்��ந்தார். கண்கைளத்



திறந்த�ம் அவர் �கத்தில்தான் விழித்தான் இளங்�மரன். உடேன வாரிச்
��ட்�க் ெகாண்� �ள்ளிெய�ந்� அடக்கமாக நின்றான். தான் விழித்�க்
ெகாள்வதற்� �ன்ேப அவர் தனக்காகத் தன் கட்�ல�ேக வந்� நின்�
ெகாண்��க்க ேவண்�ெமன்� அவ�க்�த் ேதான்றிய�. நீரா�
ஆல�ற்றத்�ச் சிவன் ேகாயிலின் வழிபாட்ைட�ம் ��த்�க் ெகாண்�
மாணவர்கட்� பைடக்கலப் பயிற்சி அளிப்பதற்ேகற்ற ேகாலத்தில் இ�ந்தார்
நீலநாக மறவர், சிரிப்�ம் இன்றிச் சீற்ற�ம் இன்றி ெவ�ப்�ம் இன்றி
ேவட்ைக�மின்றி இளங்�மரனின் �கத்ைதேய இைமயாமல் உற்�ப் பார்த்�க்
ெகாண்� நின்றார் அவர். அவ�ைடய ைககள் ேவைலப்பா� அைமந்த�ம்
�திய தாகப் பைடக்கலச் சாைலயிேல வ�க்கப்பட்ட�மாகிய சிறிய ேவல்
ஒன்ைறப் பற்றி அலட்சியமாகச் �ழற்றிக் ெகாண்��ந்தன.

அவர் தன்னிடம் ஏேதா ேகட்கப் ேபாகிறாெரன்� எதிர்பார்த்�க்
ெகாண்� நின்றான் இளங்�மரன். அவ�க்� �ன் நிற்�ம்ேபா� இ�க்க
ேவண்�ய பணி�ம், �ைழ�ம் அவன் நின்ற ேதாற்றத்திேலேய ெதரிந்தன.

“தம்பீ! இந்த ேவலின் �னி இளம் ெபண்ெணா�த்தியின் அழகிய
கண்ேபான்� இ�க்கிறதல்லவா?” என்� ெதாடர்பில்லாமல் ேபச்ைசத்
ெதாடங்கினார் அவர். இளங்�மரன் சிறி� ேநரம் அவ�க்� என்ன
ம�ெமாழி ��வெதன்� ேதான்றாமல் தயங்கி நின்றான். அவர் அவைன
விடவில்ைல. மீண்�ம் �ண்�க் ேகட்கலானார்.

“உன்ைனத்தான் ேகட்கிேறன் தம்பி! வார்த்� வ�த்� �ர்ைமயாகத்
ேதான்�ம் இந்த ேவலின் �னி இளநங்ைக ஒ�த்தியின் நீள் விழிைய
நிைன�ட்�கிற� இல்ைலயா?”

“கவிகள் அப்ப�ச் ெசால்லித் தங்கைள�ம் உலகத்ைத�ம் ேசர்த்�
ஒன்றாக ஏமாற்றிக் ெகாண்� வந்தி�க்கிறார்கள். ேவல் விழி, மீன் விழி,
மான் விழி என்� உவைம ெசால்லி ேவைல�ம், மீைன�ம், மாைன�ம் பார்க்க
ேநர்ந்தேபா�ம்�ட, ெபண்களின் கண்கைளத் தவிரத் தங்க�க்�
ேவெற��ம் நிைன� வரவில்ைல என்கிற ெசாந்தப் பலவீனத்ைத ஒப்�க்
ெகாண்��க்கிறார்கள். பா��ம் நி�பித்தி�க்கிறார்கள்.”

இளங்�மரன் இவ்வா� �றிய�ம் சலனமற்றி�ந்த நீலநாக மறவரின்
�கத்தில் சிரிப்பின் சாயல் ெதன்படலாயிற்�. அந்தச் சிரிப்ைப ஒளித்�



மைறக்க அவர் �யன்�ம் அதன் சாயல் �கத்தில் ெவளிப்பட்�விட்ட�.

ேம�ம் அவர் அவைனக் ேகட்கலானார்.

“உவைம ��வைதக் கவிகளின் பலவீனெமன்� நீ ெசால்கிறாய், தம்பீ!
ஆனால் கவிகள் அைதேய தங்க�ைடய பலம் என்கிறார்கள். கவிைதயின்
அணிகளில் ஒன்றாக�ம் உவைமையக் கணக்கி�கிறார்கேள, உவைம
இல்லாவிட்டால் வ�ணைன அைம�மா?”

“ேவெறா� விதமாகக் கணக்கிட்டால் அதிகமான பலேம பலவீனமாக
���ம். அள�க்� மீறின பலேம ஒ� பலவீனம்தான்! ேவலின் �னியில் வீரம்
பிறக்கிற�. ெபண்ணின் விழிக்கைடயில் வீர�ம் ஆண்ைம�ம் அழிகின்றன.

வீரத்ைத�ம் ஆண்ைமைய�ம் அழிக்கின்ற இடத்ைத வீர�ம், ஆண்ைம�ம்
பிறக்கின்ற இடத்�க்� உவைம ெசால்வ� எப்ப� ஐயா ெபா�ந்�ம்?”

“ஆண்ைம என்ற வார்த்ைதக்� நீ என்ன ெபா�ள் �ரிந்�
ெகாண்��க்கிறாய். தம்பீ!”

“ஆ�ம் தன்ைம என்� ெபா�ள் �ரிந்� ெகாண்��க்கிேறன்.”

“எைத ஆ�ம் தன்ைமேயா? உடம்ைபயா, மனத்ைதயா, �லன்கைளயா,
அல்ல� ேவைல�ம், வாைள�ம், வில்ைல�ம் எ�த்� ஆ�ம் தன்ைமயா?
உன்னிடமி�ந்� நான் இைதத் ெதளிவாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள
ஆைசப்ப�கிேறன் தம்பீ!” என்றார் நீலநாக மறவர்.

“எல்லாவற்ைற�ம் ஆ�ம் தன்ைமையத்தான் நான் ெசால்�கிேறன்.”

“அதாவ� வீரம் அல்ல� ஆண்ைம என்ப� வில்ைல�ம் ேவைல�ம்
எ�த்� ஆள்வ� மட்�மன்�. எல்லாவற்ைற�ம் தன் வசப்ப�த்தி ஆ�வ�
என்ப�தாேன உன் க�த்�?”

“ஆமாம் ஐயா!”

“அப்ப�யானால் இைதக் ேகள், இளங்�மரா! இப்ேபா� இந்தப்
பைடக்கலச்சாைலயில் எனக்� மிக�ம் ேவண்�யவ�ம் கண்ைணக் கவ�ம்
அழக�மான இைளஞன் ஒ�வன் இ�க்கிறான். அவ�க்� உடல் வலிைம�ம்
ேவண்�ய அள� இ�க்கிற�. வில்ைல�ம், ேவைல�ம், ஆள்வதற்�
மட்�ம்தான் அவ�க்�த் ெதரிகிற�. மனத்ைத�ம், �லன்கைள�ம் ஆள



அவ�க்�த் ெதரியவில்ைல ேபாலி�க்கிற�. �ரிய ேவைல�ம், வாைள�ம்
பி�த்� வளர்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய ஆண்ைமையப் ெபண்ணின்
கண்க�க்�த் ேதாற்�ப் ேபா�ம்ப� ெசய்� ெகாண்��க்கிறான் அவன்.

இன்�ம் ேகள், அழகிய இளம்ெபண்கள் அவைனத் ேத�க் ெகாண்�
அகாலமான இர� ேநரங்களில் இங்ேக இரதத்தில் வ�கிறார்கள். அந்தப்
ெபண்கைள விசாரித்தால் அவன் தங்கைளத் ேத�க் ெகாண்� தங்கள்
மாளிைகக்� அ�க்க� வழக்கமாய் வ�வ� உண்ெடன்�ம் ெசால்கிறார்கள்.

அந்த இைளஞன் வீர�ம் ஆண்ைம�ம் உள்ளவன் என்� நான் நிைனப்பதா?
இல்லாதவன் என்� நிைனப்பதா?”

“இதில் சந்ேதகெமன்ன? வீர�ம்? ஆண்ைம�ம் இ�ந்தால் அவன் ஏன்
இப்ப�ப் ெபண்களின் சிரிப்�க்�ம், பார்ைவக்�ம் ேதாற்�ப் ேபாய்
அைலகிறான்?”

இைதக் ேகட்� நீலநாக மறவர் ெபரிதாகச் சிரித்தார். அவர் ஏன் அப்ப�ச்
சிரிக்கிறார் என்� இளங்�மரன் திைகத்� நின்றேபா� தம் ைககளிலி�ந்த
ேவைலக் கீேழ எறிந்�விட்� வல� ைகைய உயர்த்தி ஆள்காட்� விரைல
அவன் �கத்�க்� ேநேர நீட்�யப� �றலானார் நீலநாக மறவர்:

தம்பீ! அப்ப�ப் ெபண்களின் சிரிப்�க்�ம், பார்ைவக்�ம் ேதாற்�ப்ேபாய்
அைலபவன் ேவெறங்�ம் இல்ைல. இேதா என் எதிேர இளங்�மரன் என்ற
ெபயேரா� நின்� ெகாண்��க்கிறான் அவன்…”

தீைய மிதித்தாற் ேபாலி�ந்த� இளங்�மர�க்�, எங்ேகா �ற்றி
வைளத்�ப் ேபசித் தன் ேபரில் ெகாண்� வந்� ��த்தைதக் கண்�
தி�க்கிட்டான் அவன். ேநற்றிர� இேதேபால் ஒ� ேகள்விையக்
ேகட்டதற்காகத்தாேன அவன் ஓவியைன அைறந்� அ�ப்பியி�ந்தான்?

இன்�ம் வி�ந்த�ம் வி�யாத்�மாக இப்ப� ஒ� பழியா?

“என்ன தம்பீ! தி�ட�க்� ேதள் ெகாட்�னாற்ேபால் இப்ப�
விழிக்கிறாய்? உன்�ைடய ஆண்ைமைய அழித்�த் தன்�ைடய
ெபண்ைமக்� ெவற்றிப் ெப�மிதம் ேசர்த்�க் ெகாண்ட அந்தப்
பட்�னப்பாக்கத்� நங்ைகயின் ேவல் விழிகைள ேநற்றிர� நாேன பார்த்ேதன்.”

“நீங்கள் ெசால்வ� எனக்� ஒன்�ம் விளங்கவில்ைல ஐயா! எைதேயா
தப்பாகப் �ரிந்� ெகாண்� என்ேமல் பழி �மத்�கிறீர்கேள…?” என்�



ெதாடங்கிய இளங்�மரைன ேமேல ேபசவிடாமல் த�த்� அவர் ேபசத்
ெதாடங்கினார்-

“இன்�ம் �ரி�ம்ப�யாக விளக்கிச் ெசால்ல ேவண்�மானால், இேதா
ேகள் தம்பீ”- என்� ெதாடங்கி �தல் நாள் பின்னிரவில் ேதேரறி அவைனத்
ேத�க்ெகாண்� வந்த ெபண்கைளப் பற்றிக் �றினார் நீலநாக மறவர். அவர்
�றியதிலி�ந்�, வந்தவர்கள் �ரமஞ்சரி�ம் அவள் ேதாழி
வசந்தமாைல�மாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ெமன்ப� இளங்�மர�க்�ப்
�ரிந்த�. மடேலா� அைற வாங்கிக் ெகாண்� தி�ம்பிப் ேபான ஓவியன்
�ரமஞ்சரிையேய ேநரில் ேபாகச் ெசால்லி இங்ேக அ�ப்பியி�க்கலாம் என்�
நிைனத்தான் அவன். �ரமஞ்சரியின் ேமல் அவ�க்� ஏற்பட்��ந்த ெவ�ப்�
இப்ேபா� ஆத்திரமாக மாறிய�. “எனக்�ம் அந்தப் ெபண்�க்�ம் நீங்கள்
நிைனக்கிறாற்ேபால் ஒ� ெந�க்க�ம் இல்ைல. அவள் எதற்காக என்ைனத்
ேத� வந்தாள் என்பேத எனக்�த் ெதரியா�” என்� எவ்வளேவா ெசால்லி,
அவ�ைடய தவறான க�த்ைத மாற்ற �யன்றான் இளங்�மரன். நீலநாக
மறவர் அவ்வள� எளிதாக அைத நம்பவில்ைல.

“எனக்� விளக்கம் ேதைவயில்ைல தம்பீ! உன்�ைடய வாழ்க்ைகயில் நீ
ெபரிய காரியங்கைளச் சாதிக்க ேவண்�ம் என்� நான் ஆைசப்ப�கிேறன்,

இனிேமலாவ� உன்ைனத் தி�த்திக்ெகாள். என்ைனப் ேபால் ஆ�தங்கைள
எ�த்தாள்வ�டன் �லன்கைள�ம் ஆளத் ெதரிந்� ெகாண்ட வீரனாக நீ
உ�வாக ேவண்�ெமன்� நான் எதிர்பார்க்கிேறன். உன்ைன வளர்த்�
ஆளாக்கிய அ�ட் ெசல்வ �னிவரின் ேநாக்க�ம் அ�தான். அதிலி�ந்� நீ
வழி விலகக்�டா�” என்� ேகாபமாகச் ெசால்லிவிட்� மாணவர்க�க்�ப்
பைடக்கலப் பயிற்சி கற்பிப்பதற்காகச் ெசன்� விட்டார் நீலநாக மறவர்.

ஏேதா நிைனப்�டேன அவர் கீேழ எறிந்� விட்�ப்ேபான ேவைலக்
�னிந்� ைகயிெல�த்தான் இளங்�மரன். அந்த ேவல் �ரமஞ்சரியின்
மயக்�ம் விழியாக மாறி அவைன ேநாக்கி ஏளனமாகச் சிரிப்ப�
ேபாலி�ந்த�.

‘��யா�! ��யேவ ��யா�. இந்த மயக்�ம் விழிக�க்�ம்,
இதற்�ரியவளின் சிரிப்�க்�ம் ஒ� ேபா�ம் நான் ேதாற்கமாட்ேடன்’ என்�
தனக்�த்தாேன பித்தன் ேபால் �றிக்ெகாண்ேட அந்த ேவைல ெவ�ப்�டன்
�ரத்தில் வீசி எறிந்தான் இளங்�மரன்.



நிழல் மரம் சாய்ந்த�!

ெபா�� வி�ந்த�ம் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியால் இளங்�மரனின் உள்ளம்
ெசால்ல ��யாத ேவதைனைய அைடந்தி�ந்த�. உடேன
பட்�னப்பாக்கத்�க்� ஓ�ச்ெசன்� �ரமஞ்சரி, அவ�ைடய ேதாழி,
மணிமார்பன் �வைர�ம் பைடக்கலச் சாைலக்� அைழத்�க் ெகாண்�
வந்� நீலநாக மறவ�க்� உண்ைமைய விளக்கிவிட்டால் நல்லெதன்�
எண்ணினான் இளங்�மரன். அவர் மனத்தில் பதிந்� ஊன்றிப்ேபான
சந்ேதகத்ைதக் கைளந்ெதறிந்�விட வி�ம்பினான் அவன். ஆனால் அதற்�ம்
தைடயி�ந்த�. பைடக்கலச் சாைலயின் எல்ைலயிலி�ந்� ெவளிேயறக்
�டா� என்� அவர் அவ�க்�க் கட்டைளயிட்��ந்தார். இரண்�
காரியங்க�க்காக அப்ேபா� அவன் அங்கி�ந்� ெவளிேய ேபாய்
வரேவண்�ய அவசியம் இ�ந்த�. �ரமஞ்சரி �தலியவர்கைள ேநரில்
அைழத்� வந்� நீலநக மறவரின் சந்ேதகத்ைதப் ேபாக்�வதற்காக அவன்
ெவளிேயறிச் ெசல்வதன்றி, வீரேசாழிய வளநா�ைடயாரிடம்
ஒப்பைடத்�விட்� வந்த அ�ட்ெசல்வ �னிவர் எப்ப� இ�க்கிறாெரன்�
பார்த்� வ�வதற்காக�ம் ேபாக ேவண்�யி�ந்த�. தன்ேமல்
ேகாபத்ேதா��க்�ம் நீலநாக மறவரிடம் ேபாய் அங்கி�ந்� ெவளிேயறிச்
ெசன்� வ�வதற்�த் �ணிந்� அ�மதி ேகட்ப� எப்ப� என்� அவன்
தயங்கினான்.

இவ்வா� அவன் தயங்கிக் ெகாண்��ந்தேபா� அந்தப் பைடக்கலச்
சாைலயில் இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்� வழக்கமாகக் ேகட்�ம் ஒலிக�ம்
வீரர்களின் ஆரவார�ம் ஓய்ந்� அைமதி நிலவிய�. தி�ெரன்� என்ன
ஆகிவிட்டெதன்� �ரியாமல் இளங்�மரன் ம�ண்டான். ெசன்ற
விநா�வைரயில் வீரர்க�க்�ப் பயிற்சியளிக்�ம் நீலநாக மறவரின் கம்பீரக்
கட்டைளக் �ரல் ஒலித்�க் ெகாண்��ந்த�; இந்த விநா�யில் அ��ம்
ஒலிக்கவில்ைல. வாேளா� வாள் ேமா�ம் ஒலி, ேபார்க்க�விகள் ெசய்�ம்
உைலக்களத்தி�ம் பட்டைறயி�ம் இ�ம்� அ�ப�ம் ஓைச, வீரர்களின்
ேபச்�க்�ரல் எல்லாம் ஓய்ந்� மயான அைமதி நிலவிய�. காற்�க்�டப்



பலமாக வீசப்ப�வ� ேபான்ற அந்த அைமதி ஏன் ேநர்ந்தெதன்�
காண்பதற்காக �ற்றத்திலி�ந்� பைடக்கலச் சாைலயின் உட்ப�திக்�
விைரந்தான் இளங்�மரன்.

அங்ேக பயிற்சி ெபற்�க் ெகாண்��ந்த வீரர்கள் அைமதியாய்
�ைலக்� �ைல ஒ�ங்கி தைல�னிந்தவா� நின்� ெகாண்��ந்தார்கள்,

ந�வில் நீலநாக மறவ�ம் வீரேசாழிய வளநா�ைடயா�ம் கண்கலங்கி
நின்றார்கள். இ�வ�ைடய ேதாற்றத்தி�ம் �க்கத்தினால் தாக்�ண்ட
ேசார்� ெதரிந்த�.

இளங்�மரைனப் பார்த்த�ம் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் ’ேகா’ெவன்�
கதறிய�தப� ஓ�வந்� அவைனத் த�விக் ெகாண்டார். நீலநாக மறவர்
கண்ணீைரத் �ைடத்�க் ெகாண்� நின்ற இடத்திலி�ந்� அைசயாமல்
அப்ப�ேய நின்றார்.

“உனக்� இ�வைர நிழல் தந்� ெகாண்��ந்த ெந�மரம் சாய்ந்�
விட்ட�. தம்பி! தவச்சாைல தீப்பற்றி எரிந்� �னிவர் மாண்� ேபாய்விட்டார்”
என்� �யரம் ெபாங்�ம் �ரலில் �றினார் வளநா�ைடயார்.
இளங்�மர�க்� அந்தச் ெசய்தியில் நம்பிக்ைக ஏற்படவில்ைல. “�னிவர்
தவச்சாைலக்� எப்ப�ப் ேபானார்! அவைர உங்கள் வீட்�ல் அல்லவா விட்�
வந்ேதன்…” என்� பதறிப்ேபாய்க் ேகட்டான் இளங்�மரன்.

கண்ணீர் ெபாங்கத் �யரம் அைடக்�ம் �ரலில் நடந்தவற்ைற
அவ�க்�க் �றினார் வளநா�ைடயார். இளங்�மர�க்�க் கண்கள்
இ�ண்டன. உலகேம �ழல்வ� ேபாலி�ந்த�. ‘அப்ப��ம் நடந்தி�க்�மா?
நடந்தி�க்க ���மா?’ என்� நிைனக்க நிைனக்க �க்கம் ெப�கிய�
அவ�க்�.

ெபற்ேறா�ம் உற்றா�ம் இல்லாத காலத்தில் தன்ைன வளர்த்� ஆளாக்கி
தாயாக�ம் தந்ைதயாக�ம் இ�ந்� காத்�வந்த உத்தமர் தீயில் மாண்�
ேபானார் என்� அறிந்தேபா� அவ�க்� அ�ைக ��றிக் ெகாண்�
வந்த�. வலிைம�ம் வீர�ம் ெபா�ந்திய அவன், ேபச்� வராத ப�வத்�ப்
பச்ைசக் �ழந்ைதேபால் ��றி அ�த காட்சி அங்கி�ந்த எல்லாைர�ம்
மன��கச் ெசய்த�. இரண்� ைககளா�ம் �கத்ைத ��க்ெகாண்�
அ�த�� ேசார்ந்�ேபாய் அவன் தைரயில் சாய இ�ந்த ேபா� அ�வைரயில்



ேபசாமல் நின்� ெகாண்��ந்த நீலநாக மறவர் விைரவாக ஓ�வந்�
அவைனத் தாங்கிக் ெகாண்டார்.

“இந்தப் பாவிைய மன்னிப்பாயா, தம்பீ? என்னிடம் அைடக்கலமாக
இ�ந்த ேபாதில், அவ�க்� இப்ப� ேநர்ந்� விட்டேத என்பைத நிைனத்தால்
என்னால் �க்கத்ைதத் தாங்க ��யவில்ைலேய?” என்� வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார் தம� ஆற்றாைமையச் ெசால்லி �லம்பி அ�தார்.

அப்ேபா� நீலநாக மறவர் வளநா�ைடயாைர ேநாக்கிக் ைகயமர்த்தி
அவ�ைடய அ�ைகைய நி�த்தச் ெசய்தார்.

“அ�� ஆகப் ேபாவெதன்ன? மனிதர்களின் மரணம் காலத்தின்
ெவற்றிகளில் ஒன்�. �க�ம், ெசல்வ�ம் பலரால் மதிக்கப்ப�வதா�ம் உலக
வாழ்க்ைகயில் ெப�ைமயாக இ�ப்பைதப் ேபால் ேநற்� இ�ந்த ஒ�வைர
இன்றில்லாமல் ெசய்�வி�வ� காலத்�க்�ப் ெப�ைம. காலத்தின் இந்தப்
ெப�ைமயால் நமக்�த் �க்கம். தன்�ைடய ஆற்றலால் காலம் தான் இந்த
விதமான �க்கங்கைள�ம் மாற்ற ேவண்�ம். அ�� �லம்பிக் ெகாண்�ராமல்
இறந்தவ�க்�ச் ெசய்ய ேவண்�ய நீத்தார் கடன்கைளச் ெசய்யப் �றப்ப�”

என்� நீலநாக மறவர் ஆ�தல் �றினார். சற்��ன் தன்ைனக் க�ைமயாகக்
ேகாபித்�க் ெகாண்டவர்தானா இப்ேபா� இப்ப� ஆ�தல் ��கிறார் என்�
வியப்பாயி�ந்த� இளங்�மர�க்�. ெபரிய �க்கத்தில் மனிதர்க�க்�
இைடேய உள்ள சிறிய ேகாபதாபங்கள் கைரந்� வி�கின்றன. கலங்கிய
கண்கேளா� தன்ேமல் சாய்ந்� ெகாண்ேட தன் �கத்ைத நிமிர்ந்� பார்த்த
இளங்�மரனின் தைலையக் ேகாதிக்ெகாண்ேட, “அ�ட்ெசல்வ �னிவர்
எப்ப� உனக்� நிழல்மரமாக இ�ந்தாேரா, அப்ப� இனிேமல் நான் இ�ப்ேபன்.

நீ தவறாக நடந்� ெகாள்வதாகத் ெதரிகிறேபா� நான் க�ந்� ெகாண்டால்
அைத நீ ஏற்�க் ெகாள்ளத்தான் ேவண்�ம். ஒ� தந்ைதக்�த் தன்
மகைனக் க�ந்� ெகாண்� நல்வழிப்ப�த்த உரிைம உண்� அல்லவா?” என்�
பாசத்ேதா� �றினார் நீலநாக மறவர்.

“உலகத்�க்ெகல்லாம் ெபா�� வி�ந்� ெகாண்��க்கிற இந்த
ேநரத்தில் எனக்� மட்�ம் இப்ப� ஒேர ப�யாக இ�ண்� விட்டேத” என்�
நீலநாக மறவரின் ேதாளில் �கத்ைதப் �ைதத்�க் ெகாண்� இளங்�மரன்
�ன்பத்ைத ஆற்ற ��யாமல் ேம�ம் ெபாங்கிப் ெபாங்கி அழலானான்.

கதக்கண்ணன் �தலிய நண்பர்க�ம் கண்களில் நீர் மல்க அ�கில் வந்�
நின்றார்கள்.



“நிைனத்� நிைனத்� ேவதைனப்படாேத, தம்பீ! மனத்ைத
ஆற்றிக்ெகாள். �ன்பங்கைளப் ெபா�த்�க் ெகாள்ளத்
ெதரியாதவர்க�க்�த்தான் பக�ம் இர� ேபால் இ�ண்� ேதான்�ம். நீ
வீரன். அப்ப� உனக்�த் ேதான்ற விடலாகா�” என்� மீண்�ம் அவ�க்�
இதமாக எ�த்�ச் ெசால்லி ஆற்ற �யன்றார் நீலநாக மறவர்.

தான் ெவளிேய ெசால்லிக் ெகாள்ள ��யாமல் தன் மன�க்�ள்ேளேய
அழேவண்�ய ெப�ங்�ைற ஒன்ைற�ம் இளங்�மரனால் அப்ேபா�
நிைனக்காமல் இ�க்க ��யவில்ைல.

அ�ட்ெசல்வ �னிவர் தீயில் சிக்கி மாண்டேபாேத அவ�ைடய
பிறப்ைப�ம், ெபற்ேறாைர�ம் பற்றிய உண்ைம�ம் எரிந்� அழிந்�ேபாய்
விட்ட�. அந்த இரகசியத்ைதத் ெதரிந்� ெகாண்��ந்த ஒேர மனித�ம்
மாண்�ேபாய் விட்டார் என்� அறிகிறேபா� அவ�க்� உலகேம இ�ண்�
ேபானாற்ேபால் �யரம் ஏற்படத்தான் ெசய்த�. எைத அறிந்� ெகாள்�ம்
ஆவலினால் அவ�க்� வாழ்க்ைகயில் �ைவ�ம், வி�ப்ப�ம்
நிைறந்தி�ந்தனேவா அைத இனிேமல் அவன் யாரிடமி�ந்� அறிந்�
ெகாள்வான்? அவ�ைடய அ�ைமத் தாைய அவ�க்� யார்
காட்�வார்கள்? நீலநாக மறவர் �றிய� ேபால் உலகத்ைதேய தாயாக
எண்ணி மகிழ ேவண்�ய� தானா? அவ்வள�தான் அவ�க்�க் ெகா�த்�
ைவத்ததா?

“இப்ப� நின்� அ��ெகாண்ேட இ�ந்தால் ேநர�ம் கண்ணீ�ம்தான்
ெசலவா�ம். வா, இறந்தவ�க்�ச் ெசய்ய ேவண்�ய நீத்தார் கடன்கைளச்
ெசய்யலாம்” என்� நீலநாக மறவர் அவைனக் ைகப்பற்றி
அைழத்�க்ெகாண்� ேபானார்.

“உயிேரா��ந்� ெகாண்ேட காரியத்�க்காகச் ெசத்�ப் ேபானதாகப்
ெபாய்ையப் பரப்பிட ஏற்பா� ெசய்தவ�க்� ெமய்யாகேவ இறந்த�ேபால்
நீத்தார் கடனாற்ற விடலாமா?” என்� மனத்�க்�ள் தயங்கினார் வீரேசாழிய
வளநா�ைடயார்.

ஆனால் அவர் இளங்�மரைனத் த�த்� நி�த்தவில்ைல. த�த்தால்
ெபாய்ைம நாடகம் ெவளியாகி வி�ேமா என்ற அச்சத்தால் ெமௗனமாயி�ந்�
விட்டார்.



நீலநாக மறவர் இளங்�மரைனச் சக்கரவாளக் ேகாட்டத்�க்�
அைழத்�ப்ேபாய் நீத்தார் கடன்கைளச் ெசய்� ெகாண்��ந்த அேத
ேநரத்தில் வீரேசாழிய வளநா�ைடயார் ஆல�ற்றத்�க்�க் ேகாயிலில்
இைறவனிடம் பிரார்த்தைன ெசய்� ெகாண்��ந்தார்.

“இைறவா! இந்த இரகசியத்ைத உரிய காலம் வைர காப்பாற்�ம்
மனத்திடத்ைத எனக்�க் ெகா�! எவ்லாம் நலமாக ��ந்தபின் இ�தியில்
என் அ�ைமப் ெபண் �ல்ைல அந்தப் பிள்ைளயாண்டா�க்� மாைல �ட்�
அவ�க்� வாழ்க்ைகத் �ைணயா�ம் பாக்கியத்ைத�ம் ெகா�” என்�
ேவண்�க் ெகாண்��ந்தார். இப்ப� இைறவைன ேவண்�க் ெகாண்ேட
கண்கைள ��யவாேற தியானத்தில் ஆழ்ந்தேபா� இளங்�மரன் �ன்னைக
தவ�ம் �கத்ேதா� தன் ெபண் �ல்ைலயின் க�த்தில் மாைல
�ட்�வ�ேபால் ஒ� ேதாற்றம் அவ�க்� மானசீகமாகத் ெதரிந்த�. அந்தத்
ேதாற்றத்ைத ெமய்யாகேவ தம் கண்கள் கா�ம் நாள் விைரவில்
வரேவண்�ெமன்ற ஆவேலா� ஆல�ற்றத்திலி�ந்� தி�ம்பினார்
வளநா�ைடயார்.

அவர் வீட்�க்� வந்த�ம் �ல்ைல அ�ட்ெசல்வ �னிவரின்
மரணத்ைதப் பற்றி அவைரக் ேகட்டாள்.

“என்னப்பா அ�ட்ெசல்வரின் தவச்சாைலயில் தீப்பற்றி எரிந்� அவர்
இறந்� ேபானாராேம?, �றவீதிெயல்லாம் எங்�ம் இேத ேபச்சாக இ�க்கிற�.

ேநற்றிர� நீங்கள் என்னிடம் ஒன்�ம் ெசால்லவில்ைலேய?” என்� பரபரப்�டன்
பதறிக் ேகட்ட மக�க்�ச் ��க்கமாய்ப் பதற்றமின்றிப் பதில் ெசான்னார்
வளநா�ைடயார்.

“ேநற்றிரேவ எனக்�த் ெதரி�ம் �ல்ைல; ஆனால் ந� இரவில் உன்னிடம்
அைதச் ெசால்லி உன் மனத்ைத வ�த்த வி�ம்பவில்ைல. இப்ேபா�தான்
இளங்�மர�க்ேக அந்தச் ெசய்திைய ெசால்லிவிட்� வ�கிேறன்” என்�
நிதானமாகக் �றினார் வளநா�ைடயார்.

“ெந�ங்கிய ெதாடர்�ள்ள ஒ�வரின் மரணத்ைதப் பற்றி அதிகத்
�க்கமில்லாமல் இப்ப� இயல்பான விதத்தில் அறிவிக்கிறாேர” என்� தந்ைத
அ�ட்ெசல்வரின் மரணத்ைதக் கவைலயின்றி அறிவித்த விதத்ைத
எண்ணித் திைகப்பைடந்தாள் �ல்ைல.



ெநஞ்சில் மணக்�ம் நிைன�கள்
ேதாழி வசந்தமாைல தீபத்ைத ஏந்திக் ெகாண்� உடன்வர மாடத்�க்�ள்
�ைழந்த �ரமஞ்சரி அங்ேக �ன் �டத்தில் சினத்ேதா� வீற்றி�ந்த தன்
தந்ைதயாைர�ம் நைகேவழம்பைர�ம் கண்�ம் காணாதவள் ேபால்
அவர்கைளப் �றக்கணிக்�ம் �றிப்�டன் விலகி ேநேர நடக்கலானாள்.

ேவைளயில்லாத ேவைளயில் அவர்கள் அங்ேக வந்� அமர்ந்தி�ப்ப�
�ைறயில்ைல என்பைத அவர்க�க்ேக உணர்த்த
ேவண்�ெமன்பதற்காகத்தான் �ரமஞ்சரி அப்ப�ப் �றக்கணித்தாற்ேபால்
பாரா�கமாக நடந்� ெசன்றாள்.

ஆனால் அவ�ம் ேதாழி�ம் �ன் �டத்ைதக் கடந்�, அலங்கார
மண்டபம், சித்திரச்சாைல �தலிய ப�திக�க்�ச் ெசல்�ம் இரண்டாம்
�டத்� வாயிைல ெந�ங்கியேபா� தந்ைதயாரின் �ரல் பின்�றமி�ந்�
அவர்கைளத் த�த்� நி�த்திய�. அந்தக் �ரலில் சின�ம், க�ைம�ம்
மி�தியாயி�ந்தன.

“�ரமஞ்சரி! இப்ப� வந்�விட்�ப் ேபா. உன்ைன எதிர்பார்த்�த்தான்
காத்�க் ெகாண்��க்கிேறாம்.”

அவள் தி�ம்பி நின்றாள்; தந்ைதயார் �கத்தில் எள்�ம் ெகாள்�ம்
ெவ�க்கிறாற்ேபால் ஆத்திரத்ேதா� காட்சியளித்தார். நைகேவழம்பர் என்�ம்
ெகா�ைமயின் வ�வ�ம் அவர் அ�கில் இ�ந்த�.

“உன்ைனத்தான் �ப்பி�கிேறன், இப்ப� வா மகேள!”

அைமதியான அந்த இர� ேநரத்தில் �ரமஞ்சரியின் மாடத்�ச்
�வர்களில் அவ�ைடய தந்ைதயாரின் இ� �ழக்கக் �ரல் இரண்டாம்
�ைறயாக எதிெராலித்� அதிர்ந்த�. பயத்தினால் வசந்தமாைல
ந�ங்கினாள். அவ�ைடய ைகயிலி�ந்த தீப�ம், தீபத்தின் �ட�ம் ேசர்ந்�
ந�ங்கின. �ரமஞ்சரி பதில் �றாமல் நின்ற இடத்திேலேய நின்றாள்.



ஊன்�ேகாைல ஊன்றிக் ெகாண்ேட வல� காைலச் சாய்த்�ச் சாய்த்�
தடந்� அவேர அவள�கில் வந்தார். அவ�ைடய ஊன்�ேகாலின்
ைகப்பி�யில் ஒ� யாளி வாையப் பிளந்� ெகாண்��ப்ப� ேபான்ற
சிங்க�கத் ேதாற்றம் ெச�க்கப் ெபற்� அதன் கண்க�க்� இரத்தக்
�மிழிகள் ேபால் இரண்� சிவப்� இரத்தினக் கற்க�ம் பதிக்கப்பட்��ந்தன.

அவர் �ரமஞ்சரிைய ேநாக்கிக் ேகாபத்ேதா� பாய்ந்�, பாய்ந்� நடந்� வந்த
ேவகத்தில் அவ�ைடய �கேம, ஊன்� ேகாலின் சிங்க�கத்ைதவிடக்
க�ைமயாகத் ேதான்�வ� ேபாலி�ந்த�. ைகப்பி�யின் சிங்க�கத்தில்
கண்க�க் காகப் பதித்தி�ந்த இரத்தினக் கற்கள் தீ ெமாட்�க்கைளப்
ேபால் விளக்கின் ஒளியில் மின்னின.

அைசயாமல் நின்� ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரிக்� அ�கில் வந்�
சாய்ந்தாற்ேபால் ஊன்�ேகாைல ஊன்றிக் ெகாண்� நின்றப� அவர் ேகட்டார்.

“ெபான்ைன�ம், மணிகைள�ம், �த்�க்கைள�ம் கப்பேலற்றி
வாணிகம் ெசய்� ெசல்வம் �வித்�க் ெகாண்��ப்பதாக ேநற்�வைரயில்
தான் ெப�ைமப்பட்ட�ண்� மகேள! ஆனால் இன்�தான், உன்ைனப்ேபால்
��ப் ெப�ைமைய�ம், மானத்ைத�ம் ேசர்த்�க் கப்பேலற்�ம் மகள்
ஒ�த்திக்� நான் தந்ைதயாக இ�க்கிேறன் என்ற சி�ைமைய �தல்
�தலாக உணர்கிேறன்.”

இைதக் ேகட்�ச் �ரமஞ்சரியின் அழகிய கண்கள் சிவந்தன.

பவழெமாட்�க்கைளப் ேபான்ற இதழ்கள் ேகாபத்தினால் ��த்தன.

பிைறநிலாைவப்ேபால் ெமன்ைம�ம் தன்ைம�ம் ஒளி�ம் அவ�ைடய ெநற்றி
ெமல்லச் ��ங்கிய�. சிவந்த கண்க�ம் ��க்�ம் இதழ்க�ம், ��ங்கிய
ெநற்றி�மாக நிமிர்ந்� தந்ைதயாரின் �கத்ைத ஏறிட்�ப் பார்த்தாள்
�ரமஞ்சரி. பார்த்�க் ெகாண்ேட அவைரக் ேகட்டாள்:

“மானம் கப்பேல�ம்ப� ெக�தலாக நான் என்ன ெசய்�விட்ேடன்,

அப்பா?”

“இன்�ம் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் மகேள? இ�வைர ெசய்தி�ப்ப�
ேபாதாதா? இேதா இந்த மடல் நீ எ�திய�தாேன?” என்� ேகட்�க்
ெகாண்ேட பின்�றம் நின்றி�ந்த நைகேவழம்பர் பக்கமாகத் தி�ம்பினார்
அவர். உடேன நைகேவழம்பர் �ன்னால் வந்� தம் இ�ப்�க் கச்ைசயிலி�ந்�
சற்ேற கசங்கினாற்ேபால் இ�ந்த ெவண் தாைழ மடல் ஒன்ைற எ�த்�



அவரிடம் ெகா�த்தார். அவர் அைத வாங்கிச் �ரமஞ்சரியிடம் நீட்�னார்.
அைத வாங்கிப் பார்த்த�ம் �ரமஞ்சரி தைல �னிந்தாள். தி�ட்ைடச்
ெசய்கிறேபாேத அகப்பட்�க் ெகாண்ட தி�டன் ேபால் நாணி நின்றாள்
அவள். தான் இளங்�மர�க்காக எ�தி மணிமார்பனிடம் ெகா�த்த�ப்பிய
மடல் தந்ைதயா�க்�ம், நைகேவழம்ப�க்�ம் எப்ப�க் கிைடத்தெதன்�
விளங்கிக் ெகாள்ள ��யாமல் தவித்த� அவள் மனம். ஓவியன் தனக்�
மிக�ம் ேவண்�யவைனப் ேபால் ந�த்�த் தன்ைனேய ஏமாற்றி விட்டாேனா
என்� சந்ேதகம் ெகாண்டாள் அவள். அந்த ஒ� கணம் அவள் மனத்தில்
உலகேம �ழ்ச்சியா�ம், சந்ேதகங்களா�ம், ஏமாற்�க்களா�ம்
உ�வாக்கப்பட்ட� ேபால் ஒ� பயம் ஏற்பட்ட�.

“ஏன் தைல�னிகிறாய் மகேள? நாண�ம் அச்ச�ம் இ�ந்தால் ந�
இர�க்� ேமல் எவரிட�ம் ெசால்லிக் ெகாள்ளாமல் ேதரில் ெவளிேயறிச்
ெசன்� அப்பன் ெபயர் அம்ைம ெபயர் ெதரியாத ஆண் பிள்ைளையச்
சந்தித்� வரத் �ணி� ஏற்ப�மா? சந்திப்பதற்� வரச் ெசால்லி மடல்
எ�தத்தான் �ணி� ஏற்ப�மா? இந்த மாளிைகயின் ெப�ைம, நம�
��ப்பிறப்�. ெசல்வநிைல, த�தி எல்லாவற்ைற�ம் மறந்� எவேனா ஊர்
�ற்�ம் விடைலப் பய�க்�, ‘ெநஞ்�களம் ெகாண்ட அன்பேர’ என்� மடல்
எ�த நீ எப்ப�த்தான் �ணிந்தாேயா?”

நைகேவழம்பைர�ம் அ�கில் ைவத்�க் ெகாண்� தந்ைதயார் தன்ைன
இப்ப�ப் ேபசிய� �ரமஞ்சரிக்� ேவதைனயாக�ம், அவமானமாக�ம்
இ�ந்த�. ’அவைர�ம் ைவத்�க் ெகாண்� தந்ைதயார் தன்ைன இப்ப�க்
கண்�த்�ப் ேபசினால் நாைளக்� அவர் எப்ப�த் தன்ைன மதிப்பார்?” என்�
நிைனத்� மனங்�ன்றிப் ேபாய் நின்றாள் �ரமஞ்சரி.

“இந்த ேவைளயில் இதற்�ேமல் அதிகமாக எைத�ம் உன்னிடம் ேபசிக்
ெகாண்��க்க நான் வி�ம்பவில்ைல மகேள! ஆனால் ஒன்ைற மட்�ம்
நன்றாக நிைன� ைவத்�க் ெகாள். இந்த ஏழ�க்� மாளிைகையக்
கல்லினா�ம், மரத்தினா�ம் மட்�ம் இவ்வள� ெபரிதாக நான்
ஆக்கவில்ைல. இந்த மாளிைகயின் கல்ேலா� கல்லாய், மரத்ேதா� மரமாய்ப்
பன்ென�ங்காலம் பரிந்� பயந்� சம்பாதித்� ��ப்ெப�ைமைய�ம்,
ெசல்வாக்ைக�ம், �கைழ�ம் ேசர்த்�த்தான் இவ்வள� உயரமாக இைத
நிமிர்ந்� நிற்கச் ெசய்தி�க்கிேறன். இந்த உயரம் சரிந்� ேபாக நீேய
காரணமாகிவிடக் �டா�! ேபா, ேபாய்ப் ப�த்�க்ெகாள். மற்றவற்ைற



நாைளக்�ப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்” என்� �றிவிட்� நைகேவழம்பைர�ம்
உடன் அைழத்�க் ெகாண்� தந்ைதயார் கீேழ இறங்கிச் ெசன்� விட்டார்.

அவர் அந்த இடத்திலி�ந்� ெசன்ற பின்�ம் சிறி� ேநரம் அங்ேகேய,

அப்ப�ேய தைல�னிந்� நின்� ெகாண்��ந்தாள் �ரமஞ்சரி. தந்ைதயார்
��ப்ெப�ைமையப் பற்றிக் �றிய ெசாற்க�க்காக அவள்
கவைலப்படவில்ைல. கப்பல் வாணிகத்தி�ம் பிறவற்றி�ம் பல்லாண்�களாகப்
பழகிப் பழகிச் �ழ்ச்சிக�ம், சா�ரியமாகப் ேப�ம் ஆற்ற�ம்
ெபற்றி�ந்தைதப் ேபாலேவ எதிராளிையத் தம் க�த்�க்ேகற்ப வைளயச்
ெசய்ய எந்த வார்த்ைதகைள எப்ப� இைணத்�ப் ேபச ேவண்�ேமா அப்ப�ப்
ேபசி வி�வதி�ம் தந்ைதயார் ேதர்ந்தவர் என்ப� அவ�க்�த் ெதரி�ம்.
மாளிைகையேய ��ப் ெப�ைமயால் நிமிர்ந்� நிற்கச் ெசய்தி�ப்பதாக அவர்
�றிய விதம் அழகாக�ம், உ�க்கமாக�ம் இ�ந்த� அவ�க்�. ஆனால்,

அவர் அப்ப�க் �றிவிட்டதற்� ஏற்பத்தான் இளங்�மர�க்� மடல்
எ�தியேதா, இரவில் அவைனச் சந்திப்பதற்காகத் ேத�க் ெகாண்�
ெசன்றேதா, ��ப்ெப�ைமக்�க் �ைறேத�ம் காரியங்கள் என்� அவள்
ஒ�ேபா�ம் நிைனக்கேவா ஒப்�க் ெகாள்ளேவா சித்தமாயில்ைல.

இளங்�மரைனக் கண்களாற் கா�ம்ேபா�ம் ெநஞ்சினால் நிைனக்�ம்
ேபா�ம் தான் உண�ம் ெப�ைம, ேவெறந்த நிைனவினா�ம் எய்�வதற்�
அரிதாயி�ந்த� அவ�க்�. தான் எவற்ைற�ம் ேவண்�த் தவிக்காமல்,

தன்�ைடயைவ என்றி�க்�ம் எல்லாவற்�க்காக�ம் எல்லா�ம் ஏங்க�ம்
தவிக்க�ம் ெசய்�வி�கிற ஓர் ஒளி அவன் �கத்தி�ம் கண்களி�ம்
இ�க்கிறேத; அதற்��ன் அவள் ��ப் ெப�ைம எம்மாத்திரம்? அவள்
தந்ைதயின் அரசேபாக ஆடம்பரங்க�ம், மைல ேபால் �விந்த ெசல்வ�ம்
எம்மாத்திரம்? விழியி�ம், ெமாழியி�ம்; இதழி�ம், நைகப்பி�மாக
ஆண்ைமையச் �ைறயா�வதற்� அவள் ேசர்த்� ைவத்�க்
ெகாண்��க்�ம் எழில் ��க்கங்கள் எம்மாத்திரம்? இளங்�மரனின்
மனத்ைத�ம், அந்த மனத்தின் வி�ப்பத்ைத�ம் ெவற்றி ெகாள்வைதவிட
உயர்ந்த ெப�ைம இந்த உலகத்தில் ேவெறான்�ம் இ�க்க ��யா� என்பைத
இந்திர விழாவின் �தல்நாள் மாைல கடற்கைரயில் அவைனச் சந்தித்�ப்
ேபசிய சில விநா�களிேலேய அவள் உ�தி ெசய்� ெகாண்� விட்டாள். அந்த
உ�திைய�ம், ��ைவ�ம் அவள் இனிேமல் யா�க்காக�ம் இ�மாப்ேபா�
��ய அழைக ெவற்றி ெகாள்வதற்காகத் தன்�ைடய இ�மாப்ைப
இழந்�விட ேந�மானா�ம் அவள் அந்த இழப்ைப ஏற்�க் ெகாள்ளத்
�ணிந்தி�ந்தாள். காதலில் இழப்ப�ம், ேதாற்ப�ம், விட்�க் ெகா�ப்ப�ம்
�ட ெவற்றிகள்தாேன?



இவ்வா� ைகயில் கசங்கிய தாைழ மட�ம், ெநஞ்சில் மணக்�ம்
நிைன�க�மாக நின்� ெகாண்��ந்த �ரமஞ்சரி, ‘ப�த்�க் ெகாள்ளப்
ேபாகலாேம அம்மா’ என்� வசந்தமாைல அைழத்தேபா�தான் தன் நிைன�
ெபற்றாள்.

ெமன்ைமயான �க்கைளக் �வித்� அவற்றின்ேமல் ப�த்�றங்�வ�
ேபால் பட்� ெமத்ைத விரித்த மஞ்சத்தில் பஞ்சைணகளிற் சாய்ந்�
ப�த்தேபா� ேசார்ந்� கைளத்த அவள் உடல் �கம் கண்ட�. ‘இேத
ேவைளயில் பைடக் கலச்சாைலயின் கர� �ரடான தைரயில் எங்காவ� ஒ�
�ைலயில் இளங்�மரனின் ெபான்�டல் �ரண்� ெகாண்��க்�ம்’ என்�
நிைனத்தேபா� தா�ம் மஞ்சத்திலி�ந்� கீழிறங்கி ெவ�ந்தைரயில்
ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் ேபாலி�ந்த� அவ�க்�. இளங்�மரன்
எங்ெகங்ேக எந்ெதந்த ேநரங்களில் என்ெனன்ன வசதிக் �ைற�கைள
அ�பவித்�த் �ன்பப்பட்�க் ெகாண்��ப்பாேனா அவ்வளைவ�ம் தா�ம்
தனக்� ஏற்ப�த்திக் ெகாண்� �ன்பத்ைத அ�பவிக்க ேவண்�ம் ேபால
மனத்��ப்� அைடந்தாள் �ரமஞ்சரி.

அ�கில் வசந்தமாைல இ�ந்ததனால் ெவ�ந்தைரயில் ப�க்�ம்
எண்ணத்ைத அன்றிர� அவள் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள இயலவில்ைல.

ெவ�ந்தைரயில் ப�த்தால் வசந்த மாைல ‘ஏன்’ என்� ேகட்பாள்.

‘இளங்�மரன் அங்ேக ெவ�ந்தைரயில் ப�த்தி�ப்பார். அதனால்தான் நா�ம்
இங்ேக ெவ�ந்தைரயில் ப�த்�க் ெகாள்கிேறன்’ என்� ெவட்கத்ைதவிட்�
அவ�க்�ப் பதில் ெசால்ல���மா? ‘ெபண்�க்� நாண�ம், அந்த
நாணத்�க்� ஓர் அழ�ம் இ�ப்பதற்�க் காரணேம அவ�ைடய மனத்�க்�
மட்�ேம ெசாந்தமான சில ெமல்லிய நிைன�கள் வாய்ப்ப� தாேன? அந்த
நிைன�கைள எல்லாரிட�ம் எப்ப�ப் பங்கிட்�க் ெகாள்ள ���ம்?’ இைத
நிைனத்த ேபா� �ரமஞ்சரி தனக்�த்தாேன �ன்னைக �ரிந்� ெகாண்டாள்.

சிறி� ேநர ெமௗனத்�க்�ப் பின் இ�ந்தாற் ேபாலி�ந்� தனக்�
அ�கில் கீேழ தைரயில் ப�த்தி�ந்த வசந்தமாைலயிடம் ஒ� ேகள்வி
ேகட்டாள் �ரமஞ்சரி.

“ஏன� வசந்தமாைல! ெசல்வத்ைதச் ேசர்ப்ப�ம் ேசர்த்� ஆள்வ�ம்,
ெப�ைமக்�ம் கர்வப்ப�வதற்�ம் உரிய காரியமானால், ெசல்வத்ைதேய
அலட்சியம் ெசய்கிற தீரன் அைதவிட அதிகமாகப் ெப�ைம�ம் கர்வ�ம்
ெகாண்டாடலாம் அல்லவா?”



“இப்ேபா� தி�ெரன்� இந்தச் சந்ேதகம் உங்க�க்� எப்ப� �ைளத்த�
அம்மா?”

“சந்ேதகத்�க்காகக் ேகட்கவில்ைலய�; அப்ப�ப் ெப�ைம
ெகாண்டா�கிற ஒ�வைர எனக்�த் ெதரி�ம், இப்ேபா� அவர் நிைன�
வந்த�. அதனால்தான் ேகட்ேடன்.”

இவ்வா� ெசால்லிச் �ரமஞ்சரி சிரித்தேபா� வசந்த மாைல�ம்
எைதேயா �ரிந்� ெகாண்டவள் ேபால் தைலவிேயா� ேசர்ந்� சிரித்தாள்.

அப்ேபா� தான் இ�ந்த மஞ்சத்�க்� எதிேர சாளரத்தின் வழிேய விண்
மீன்க�ம், சந்திர�ம் திக�ம் வானத்ைதக் கண்டாள் �ரமஞ்சரி.

விண்மீன்கள் சாதாரண ஆண் பிள்ைளயாக�ம், சந்திரன்
ேபராண்ைமயாளனாகிய இளங்�மரனாக�ம் மாறி அவள் கண்க�க்�த்
ேதான்றினார்கள்.



இ�ள் மயங்�ம் ேவைளயில்
காலம்தான் எவ்வள� ேவகமாக ஓ�கிற�. மாெப�ம் காவிரிப்�ம்பட்�ன
நகரத்தின் ேதாற்றத்�க்ேக �திய மகிழ்ச்சிைய�ம் ெகாண்டாட்டமான
ஆரவாரங்கைள�ம் அளித்�க் ெகாண்��ந்த இந்திர விழாவின் நாட்களில்
இன்�ம் ஒன்ேற ஒன்�தான் எஞ்சியி�ந்த�. இ�பத்ேத� நாட்கள்
இ�பத்ேத� வினா�கள்ேபால் ேவகமாகக் கழிந்�விட்டன. நாைளக்�
எஞ்சியி�க்�ம் ஒ� நா�ம் ��ந்�விட்டால் ம�ப��ம் இந்திரவிழாவின்
இனிய நாட்கைள �கரப் பன்னிரண்� மாதங்கள் காத்தி�க்க ேவண்�ம்.
ெவ�ம் நாளிேலேய தி�நாள் ெகாண்டா�வ� ேபாலி�க்�ம் அந்த நகரம்.
தி�நாள் ெகாண்டா�ம் ேபா� இன்�ம் சிறப்பாக இ�க்�ம். விழா ��ந்த
ம� நாளிலி�ந்� நாளங்கா�யின் கைடகள், பட்�னப் பாக்கத்தில் ெசல்வ
வளமிக்க வீதிகள், ம��ர்ப் பாக்கத்தின் ெந�க்கமான ப�திகள் ஆகிய
எல்லா இடங்களி�ம் இந்திர விழாவின் ��ைம. ஆரவாரங்கெளல்லாம்
�ைறந்�, வழக்கமான ஆரவாரங்கேளா� அைமதி ெபற்�வி�ம்.

இந்திர விழாவின் இ�திநாள் சிறப்� வாய்ந்த�. அன்�தான்
காேவரியின் நீரா�. �ைறகளில் சிறந்த�ம், நகரத்திேலேய
இயற்ைகயழ�மிக்க ப�தி�மாகிய கழார்ப் ெப�ந்�ைறயில் �ம்�கார்
மக்கள் நீராட்� விழாக் ெகாண்டா�வ� வழக்கம். காவிரிப் �ம்பட்�னத்தின்
ேமற்�ப் ப�தியில் காவிரி. அகன்�ம் ஆழ்ந்�ம் பா�ம் ஓரிடத்தில் கழார்ப்
ெப�ந்�ைற என்�ம் நீரா� �ைற அைமந்தி�ந்த�. நீராட்� விழா�க்�
�தல் நாள் மாைலயிேலேய நகரமக்கள் காவிரிக் கைரயி�ள்ள
ெபாழில்களி�ம், ெப�மரச் ேசாைலகளி�ம் ேபாய்த் தங்�வதற்�த்
ெதாடங்கி விட்டார்கள். நகரேம ெவ�ைமயாகிக் காவிரிக் கைரயில்
��ேயறிவிட்ட� ேபால் ேதான்றிய�. க�ைமயான ேவனிற்காலத்தில்
�ளிர்ந்த ெபாழில்களி�ம் நதிக்கைரயி�ம், வசிக்�ம் வாய்ப்�க்
கிைடத்ததால் நகர மக்கள் அைத அ�பவிக்காமல் வி�வார்களா? காவிரிக்
கைரயில் சித்திரக் �டாரங்க�ம், �ைர ேவய்ந்த கீற்�க் ெகாட்டைகக�ம்



அைமத்�த் தங்கி ம�நாள் ெபா�� வி�வைத�ம் நீராட்�விழா
இன்பத்ைத�ம் ஒ�ங்ேக எதிர்பார்த்�க் ெகாண்��ந்தார்கள் நகர மக்கள்.

கழார்ப் ெப�ந்�ைறக்�ச் ெசல்�ம் ேசாைல�ழ் சாைலயின் இ��ற�ம்
ேதர்க�ம் பல்லக்�க�ம் யாைனக�ம், �திைரக�ம், ேவ� பல சித்திர
ஊர்திக�ம் நிைறந்தி�ந்தன. �ளிர்ச்சி�ம் �ஞ்ேசாைலகளின் ந�மண�ம்
மி�ந்� விளங்�ம் இந்தச் சாைலையத் தண்பதப் ெப�வழி என்�ம்,
தி�மஞ்சனப் ெப�வழி என்�ம் இதன் �கத்ைத�ம் இன்பத்ைத�ம் உணர்ந்த
�ம்�கார் மக்கள் ேபரிட்� அைழத்�ப் ேபாற்றி வந்தார்கள். காேவரியின்
நீேராட்டத்ைதத் த�வினாற்ேபால் அைமந்த காரணத்தினால் எக்காலத்தி�ம்
சில்ெலன்� தன்ைம பரவித் தங்கிய சாைலயாயி�ந்த� இ�. அதனால்தான்
‘தண்பதப் ெப�வழி’ என்� ெபய�ம் ெபற்றி�ந்த�. தி�மஞ்சனம் என்றால்
மங்கல நீராடல் என்� ெபா�ள். பலவிதமான மங்கல நீராடல்க�க்�ம்
இந்தத்�ைற இடமாக இ�ந்த�. காவிரித் �ைறக்�ப் ேபாய் நீரா�வ�
ஒ��றமி�க்க நீரா�வதற்காக இந்தச் சாைலயின் வழிேய நடந்� ேபா�ம்
ேபா� உடம்� நீரா�ன �கத்ைத உணர்ந்� வி�ம். அத்தைனக் �ளிர்ச்சியான
இடம் இ�!

நகரின் கிழக்�ப் ப�தியாகிய ம��ர்ப் பாக்கத்� மக்கள் ேமற்�ப்
ப�தியாகிய காவிரித்�ைறயிற் ெசன்� தங்கிவிட்டதனால் ம��ர்ப்
பாக்க�ம் கடற்கைரப் ப�திக�ம், வழக்கத்�க்� மாறான தனிைமையக்
ெகாண்��த்தன. கடல் அைலகளின் ஓல�ம் காற்றில் மரங்கள் ஆ�ம்
ஓைசைய�ம் தவிர ம��ர்ப் பாக்கத்தின் கடேலாரத்� இடங்களில் ேவ�
ஒலிகள் இல்ைல. எப்ேபா�ம் ஆள்பழக்கம் மி�ந்� ேதான்�ம் நீலநாகர்
பைடக்கலச் சாைலயில்�ட அன்� ெப�ம் அைமதி நிலவிய�. பைடக்கலச்
சாைலையச் ேசர்ந்த இைளஞர்கள் எல்லா�ம் கழார்ப் ெப�ந்�ைறக்�ப்
ேபாய்விட்டார்கள். நீலநாக மறவ�ம் அன்� ஊரில் இல்ைல. காவிரிப்�ம்
பட்�னத்�க்� அ�கில் சிற்றரசர் ��யினரான ேவளிர்களின் நகரம் ஒன்�
இ�ந்த�. அந்த நகரத்�க்�த் தி�நாங்�ர் என்� ெபயர். சிறப்�க்�ரிய
��நில மன்னர் மரபினரான நாங்�ர் ேவளிர்களின் தைலநகராகிய
அவ்�ரில் நீலநாக மறவ�க்� ஞான �ல்கைளக் கற்பித்த ��ெப�ம்
�லைம வாய்ந்த ஆசிரியர் ஒ�வர் வாழ்ந்� வந்தார். அந்த ��ெப�ம்
�லவ�க்� நாங்�ர் அ�கள் என்� ெபயர் ஆண்� ேதா�ம் சித்திைரத்
திங்களில் இந்திரவிழா ���ம் ேபா� நாங்�ர் அ�கைளச் சந்தித்�
வணங்கி வாழ்த்�ப் ெபற்�க் ெகாண்� வ�வ� நீலநாக மறவரின் வழக்கம்.
�ம்�காரின் மக்கள் காவிரியின் �ளிர் �னலா�க் களிமகிழ் ெகாண்�



திரி�ம் இந்திரவிழாவின் இ�தி நாட்களில் நீலநாக மறவர் நாங்�ரில் வய�
�த்�த் தளர்ந்த தன் ஆசிரிய�க்�ப் பணிவிைடகள் �ரிந்�
ெகாண்��ப்பார். அவ்வா� தம் ஆசிரிய�க்�ப் பணிவிைடகள் �ரி�ம்
காலத்தில் தாம் ேசாழ நாட்�ேலேய இைணயற்ற வீரர் என்பைத�ம்,
தம்�ைடய மாெப�ம் பைடக்கலச் சாைலயில் தாம் பல மாணவர்க�க்�
ஆசிரியர் என்பைத�ம் அவர் மறந்� வி�வார். தம்ைம ஆசிரியராக்கிய
ஆசிரிய�க்� �ன்� தாம் என்�ம் மாணவ நிைலயில் இ�க்க
ேவண்�ெமன்ற க�த்� அவ�க்� எப்ேபா�ம் உண்�. அந்தக்
க�த்திலி�ந்� அவர் மனம் மா�பட்டேத கிைடயா�.

அந்த ஆண்��ம் இந்திரவிழாவின் இ�தி நா�க்� �தல் நாள்
காைலயிேலேய பைடக்கலச் சாைலையச் ேசர்ந்த ேதரில் தி�நாங்��க்�ப்
�றப்பட்�ப் ேபாயி�ந்தார் நீலநாக மறவர். நீராட்� விழா�க்� �ந்திய நாள்
பகலிேலேய பைடக்கலச் சாைல ஆளரவமற்� ெவறிச்ேசா�ப் ேபாய்விட்ட�.

நீலநாக மறவர் தி�நாங்�ர் ேநாக்கிப் �றப்பட்ட சிறி� ேநரத்�க்ெகல்லாம்
அங்கி�ந்த மற்ற இைளஞர்க�ம் �ட்டம் �ட்டமாகக் காவிரித் �ைறக்�ப்
ேபாய் நீராட்� விழாக் ேகாலாகலத்தில் �ழ்கி மகிழச் ெசன்� விட்டார்கள்.

நாைளக்�த்தான் விழா நாள் என்றா�ம் உற்சாகத்ைத அ�வைர ேதக்கி
ைவக்க ��யாமல் இன்ைறக்ேக �றப்பட்�ச் ெசன்றி�ந்தார்கள் அவர்கள்.

ஆனால் அேத நாளில் அேத ேவைளயில் ெவளிேய ெசன்� நகரத்தின்
இந்திரவிழா மகிழ்ச்சியில் கலந்� ெகாள்ள வி�ம்பாமல் பைடக்கலச்
சாைலயின் எல்ைலக் �ள்ேளேய தனிைம�ம் தா�மாக இ�ந்தான்
இளங்�மரன்.

கடந்த இ�ப� நாட்களில் ‘இளங்�மரன் பைடக்கலச் சாைலயின்
எல்ைலக்�ள்ளி�ந்� ெவளிேயறலாகா�’ என்ற கட்�ப்பாட்ைட�ம்
ப�ப்ப�யாகத் தளர்த்தியி�ந்தார் நீலநாக மறவர். அ�ட்ெசல்வ �னிவரின்
மைறவால் இளங்�மரன் அைடந்தி�ந்த �க்க�ம், அதிர்ச்சி�ம் அவைன
ஒேர இடத்தில் கட்�ப்ப�த்தி அைடத்� ைவத்தி�ப்பதனால் இன்�ம்
அதிகமாகி விடக்�டாேத என்� க�தித்தான் அப்ப�ச் ெசய்தி�ந்தார்
அவர்.

“இளங்�மரன் பைடக்கலச் சாைலயிலி�ந்� ெவளிேயறி எங்காவ�
ெசன்றா�ம் த�க்க ேவண்டாம். ஆனால் நீங்கள் யாராவ� அவேனா�
�ைண ேபாய் வ�வ� அவசியம்” என்� தி�நாங்��க்�ப் �றப்ப�வதற்�



�ன்� �டக் கதக்கண்ணன் �தலிய இைளஞர்களிடம் அவர்
ெசால்லிவிட்�ப் ேபாயி�ந்தார். அப்ப� இ�ந்�ம் இளங்�மரன் தானாகேவ
ெவளியில் எங்�ம் ெசல்வதற்� வி�ப்பமின்றிப் பித்�க் ெகாண்டவன்ேபாலப்
பைடக்கலச் சாைலக்�ள்ேளேய �ற்றிச் �ற்றி வந்தான்.

நீலநாக மறவைரத் தி�நாங்��க்� வழிய�ப்பி விட்�க்
கதக்கண்ணன் இளங்�மரனிடம் வந்� அவைன நீராட்�விழா
நடக்�மிடத்�க்�ப் ேபாகலாெமன அைழத்தான்.

“இன்� என் மனேம சரியில்ைல. ெவளியில் எங்�ம் ேபாய்
வரேவண்�ெமன்ற உற்சாக�ம் எனக்� இல்ைல. ��ந்தால் நாைளக்�க்
காைலயில் வந்� �ப்பி�! உன்ேனா� காவிரித் �ைறக்� வந்தா�ம்
வ�ேவன்” என்� கதக்கண்ண�க்� ம�ெமாழி �றி அவைன
அ�ப்பினான் இளங்�மரன்.

நீரா� �ைறக்� எல்லா�ம் �றப்பட்�ச் ெசன்� விட்டார்கள். இ�ள்
மயங்�ம் ேநரத்�க்�ப் பைடக்கலச் சாைலயின் �ற்றத்தில் இ�ந்த
ேமைடயில் வந்� காற்றாட உட்கார்ந்� ெகாண்��ந்தான் இளங்�மரன். அ�ட்
ெசல்வ �னிவரின் மைற�க்�ப் பின் அவ�ைடய மன�ம், நிைன�க�ம்
�வண்� ேசார்ந்தி�ந்தன.

நீலநாக மறவர் அவ்வப்ேபா� ஆ�தல் �றி, அவன் மனத்ைதத் ேதற்றிக்
ெகாண்��ந்தார். அன்� அவ�ம் ஊரில் இல்லாததனால் அவன் மனம்
மிக�ம் வ�ந்திக் ெகாண்��ந்த�.

‘என்�ைடய ைககளில் வலிைம இ�க்கிற� மனத்தில் ஆவல்
இ�க்கிற�. ஆனால் இந்த வலிைமையப் பயன்ப�த்தி என் ெபற்ேறாைர
அறிய�ம், காண�ம் ��க்�ம் ஆவைல நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள
��யவில்ைலேய; என் ஆவைலத் தக்க சமயத்தில் நிைறேவற்�வதாகச்
ெசால்லிக் ெகாண்��ந்த �னிவ�ம் ேபாய்விட்டார். அவர் இ�ந்தவைர -
ஆவல் நிைறேவறாவி��ம், என்றாவ� ஒ�நாள் அவரால் அ�
நிைறேவ�ெமன்ற நம்பிக்ைகயாவ� இ�ந்த�. இப்ேபா� அ��ம்
இல்ைலேய’ என்� நிைனத்� நிைனத்� அந்நிைன� மா�வதற்� ஆ�தல்
ஒன்�ம் காணாமல் அதிேலேய �ழ்கியவனாக அமர்ந்தி�ந்தான்
இளங்�மரன்.



மாைலப் ேபா� ெமல்ல ெமல்ல மங்கி இ�ள் �ழ்ந்� ெகாண்��ந்த�.

பைடக்கலச் சாைலயின் ெபரிய வாயிற் கத� மட்�ம் திறந்தி�ந்த�.

அைத�ம் ��விடலாம் என்� இளங்�மரன் எ�ந்� ெசன்றேபா�,

காற்சிலம்�க�ம் ைகவைளயல்க�ம் ஒலிக்க ந�மணங்கள் �ன்னால் வந்�
பரவிக் கட்�யங் �றிடச் �ரமஞ்சரி�ம் மற்ேறார் இளம்ெபண்�ம் அந்த
வாயிைல ேநாக்கி உள்ேள �ைழவதற்காகச் சிறி� ெதாைலவில் வந்�
ெகாண்��ப்பைதப் பார்த்தான். அவன் மனத்தில் அவள் ேமல் ெகாண்��ந்த
ஆத்திரெமல்லாம் ஒன்� ேசர்ந்த�. ‘இப்ப� ஒ�நாள் ேவைளயற்ற ேவைளயில்
இங்ேக இந்தப் ெபண் என்ைனத் ேத� வந்ததனால்தாேன நீலநாக மறவர்
என்ேமல் சந்ேதக�ற்� என்ைனக் க�ந்� ெகாண்டார்’ என்ப� நிைன�க்�
வந்த� அவ�க்�.

கத�க்� ெவளியிேலேய நி�த்தி அவர்கைளக் க�ைமயாகக்
கண்�த்�த் �ரத்திவிட ேவண்�ெமன்� இளங்�மரன் ��� ெசய்�
ெகாண்டான். ஆனால் அவ�ைடய ஆத்திர�ம் க�ைம�ம் வீணா�ம்ப�
அந்தப் ெபண்கள் நடந்� ெகாண்� விட்டார்கள். அவர்கள் பைடக்கலச்
சாைலயின் திட்� வாயிற் கதவ�ேக அவன் நின்� ெகாண்��ப்பைதப்
பார்த்த�ம் அவன�கில் வராமேல ேநராக ஆல�ற்றத்�க் ேகாவி�க்�ப்
ேபா�ம் வழியில் தி�ம்பி நடக்கத் ெதாடங்கி விட்டார்கள். அவர்கைள
எப்ப��ம் ேகாபித்�க் ெகாண்� ‘இனிேமல் என்ைனத் ேத� இங்ேக
வராதீர்கள்’ என்� க�ந்� ெசால்லிவிட�ம் �ணிந்தி�ந்த இளங்�மர�க்�
இ� ெப�த்த ஏமாற்றத்ைத அளித்த�.

‘அவள் எங்ேக ேபானால்தான் என்ன? சிறி� ெதாைல� பின் ெதாடர்ந்�
ெசன்றாவ� அவைளக் ேகாபித்�க் ெகாண்� தன் ஆத்திரத்ைதச்
ெசால்லித் தீர்த்�விட ேவண்�ம்’ என்ற நிைனப்�டன் இளங்�மர�ம் அந்தப்
ெபண்கைளப் பின் ெதாடர்ந்தான்.

ஆனால் என்ன மாயேமா? ஆல�ற்றத்தில் ெபரிய மர வீழ்�களின்
அமர்த்தியில் அந்தப் ெபண்கள் ேவகமாக எங்ேக மைறந்தார்கள் என்�
அவனால் விளங்கிக் ெகாள்ள ��யவில்ைல. அைத விளங்கிக் ெகாள்ள
��யாமல் ஆத்திர�ம் திைகப்�ம் மாறிமாறித் ேதான்ற அவன்
ஆலமரத்த�யில் நின்றேபா� அவனால் அப்ேபா� அங்ேக �ற்றி�ம்
எதிர்பார்க்கப்படாத ேவ� இரண்� மனிதர்கள் அவ�க்� �ன்னால் வந்�
நின்றார்கள்.



அன்� பட்�னப் பாக்கத்திலி�ந்� அவைனப் பின் ெதாடர்ந்த
ஒற்ைறக்கண் மனித�ம், �ரமஞ்சரியின் தந்ைத�ம் அவன் எதிேர வந்�
வழிைய மறித்�க் ெகாள்கிறார் ேபால நின்றார்கள்.

“என்ன தம்பீ! மிக�ம் உைடந்� ேபாயி�க்கிறாேய? அ�ட்ெசல்வ
�னிவர் காலமான �க்கம் உன்ைன மிக�ம் வாட்�விட்ட� ேபாலி�க்கிற�”

என்� விசாரிக்கத் ெதாடங்கிய �ரமஞ்சரியின் தந்ைதக்�ப் பதில்
ெசால்லாமல் ெவ�ப்ேபா� வந்த வழிேய தி�ம்பி நடக்கலானான்
இளங்�மரன். “சிறி� ேபசிவிட்� அப்�றம் ேபாகலாேம தம்பீ!” என்� �றிக்
ெகாண்ேட உடன் நடந்� வந்� பி� ந�வாமல் இளங்�மரனின் ைகைய
அவேன எதிர்பாராத விதமாக அ�த்திப் பி�த்தார் அவர்.



மாறித் ேதான்றிய மங்ைக
ஆத்திரத்ேதா� தி�ம்பிச் �ரமஞ்சரியின் தந்ைதைய உ�த்�ப் பார்த்தான்
இளங்�மரன், அவ�ைடய ைகைய அ�த்திப் பற்றியி�ந்த அவர்பி�
இன்�ம் தளரவில்ைல.

“ைகைய வி�ங்கள் ஐயா!” என்� அவன் �றிய ெசாற்கைளக் ேகட்�
அவர் ெமல்ல நைகத்தார். அந்த நைக இளங்�மரனின் ேகாபத்ைத இன்�ம்
வளர்த்த�. உடேன விைரவாக ஓங்கி உதறித் தன் ைகைய அவ�ைடய
பி�யிலி�ந்� வி�வித்�க் ெகாண்டான் அவன். �ரமஞ்சரியின் தந்ைத
ேகாபப்படாமல் அேத பைழய நைகப்�டன் அவைன ேநாக்கிக் ேகட்டார்.

“யா�க்�ம் பி�ெகா�க்காத பிள்ைளயாயி�ப்பாய் ேபாலி�க்கிறேத?”

“பி�த்தவர் பி�யில் எல்லாம் சிக்கிச் �ழல்வதற்� நான் அ�ைமயில்ைல.

நீங்கள் ஆண்டா�ம் இல்ைல.”

“நீ ெபா�வாகப் ேப�வதற்� வாய் திறந்தாேல உன் ேபச்சில் ஒ�
ெச�க்� ஒலிக்கிற�, தம்பீ! ஆத்திரத்ேதா� ேபசினால் அேத ெச�க்�
மி�ந்� ேதான்�கிற�. ஆனால் இப்ேபா� யார் �ன்னால் நின்� என்ன
ேப�கிேறாம் என்� நீ கவனமாக நிைன� ைவத்�க் ெகாண்� ேப�வ�தான்
உனக்� நல்ல�.”

“எங்கைளப் ேபான்ற அநாைதக�க்�ச் ெசல்வமில்ைல. �கேபாகங்கள்
இல்ைல. இந்தச் ெச�க்� ஒன்� தான் எங்க�க்� மீதமி�க்கிற�.

இைத�ம் நீங்கள் விட்�விடச் ெசால்கிறீர்கேள? எப்ப� ஐயா விட���ம்?”

அப்ேபா� அந்த இ�ள் மயங்�ம் ேவைளயில் எந்தச் �ழ்நிைலயில் எவர்
�ன்� நின்� ேபசிக் ெகாண்��க்கிேறாம் என்ப� இளங்�மர�க்�
நன்றாகப் �ரிந்�தான் இ�ந்த�. தனிைமயான ஆல�ற்றத்� மணல்
ெவளியில் �ரமஞ்சரியின் தந்ைத�ம் அவ�க்�த் �ைணேபால் வந்தி�ந்த



ஒற்ைறக்கண் மனித�மாக எதிேர நிற்�ம் இ�வ�ம் தனக்� எவ்வள�
ெபரிய தீைமைய�ம் ெசய்யத் தயங்காதவர்கள் என்பைத உணர்ந்தி�ந்த
இளங்�மரன் அதற்காக அஞ்சவில்ைல. அன்றிச் சிந்தித்�ப் பார்த்த ேபா�
அன்� மாைல ேவைளயில் ெதாடக்கத்திலி�ந்�, அங்� நடந்தைவ
அைனத்�ேம திட்டமிட்�க் ெகாண்� ெசய்யப்பட்ட �ழ்ச்சியாக இ�க்�ேமா
என்� சந்ேதகப்பட்டான் இளங்�மரன்.

சற்��ன் பைடக்கலச் சாைலயின் திட்� வாயிற் கதவ�ேக
�ரமஞ்சரி�ம் அவள் ேதாழி�ம் வ�வ� ேபால ேபாக்�க் காட்�விட்�
மைறந்த��டத் தன்ைன உள்ளி�ந்� ெவளிேய வரவைழப்பதற்காகச்
ெசய்யப்பட்ட தந்திரமாக இ�க்�ேமா என்�ம் இளங்�மரன் எண்ணினான்.

இவ்வா� எண்ணிக் ெகாண்ேட அந்தப் ெபண்கள் எங்காவ�
ெதன்ப�கிறார்களா என்� மீண்�ம் நான்� �ற�ம் தன் கண் பார்ைவையச்
ெச�த்தினான் அவன். அப்ேபா� �ரமஞ்சரியின் தந்ைத ஏளனமாகச்
சிரித்�க் ெகாண்ேட அவைன ேநாக்கிக் ேகட்டார்.

“எதற்காக இப்ப�ச் �ற்��ற்�ம் பார்க்கிறாய் என்� எனக்�த் ெதரி�ம்,
தம்பீ! ெபண்க�க்�ப் பின்னால் �ரத்திக் ெகாண்� வந்� இப்ப� இந்த
ஆண்க�க்� �ன்னால் வைகயாக மாட்�க் ெகாண்� விட்ேடாேம என்�
தாேன பார்க்கிறாய்?”

“இன்�ம் ஒ��ைற அப்ப�ச் ெசால்லாதீர்கள் ஐயா! ெபண்க�க்�ப்
பின்னால் �ரத்திக் ெகாண்� ேபாகிற வழக்கம் எனக்� இல்ைல.

அநாவசியமாக உங்கள் ெபண்தான் எனக்�ப் பின்னால் விடாமல் என்ைனத்
�ரத்திக் ெகாண்� வ�கிறாள். நான் அைத வி�ம்பவில்ைல;

ெவ�க்கிேறன். என்ைனத் ேத�க் ெகாண்ேடா, �ரத்திக்ெகாண்ேடா உங்கள்
ெபண் இனி ேமல் வரக்�டா� என்� கண்�த்�ச் ெசால்வதற்காகத் தான்
இப்ேபா� நான் வந்ேதன்.”

“அதற்� இப்ேபா� அவசியமில்ைல தம்பீ! நீ யாைரக் கண்�க்க
ேவண்�ேமா, அவள் இப்ேபா� இங்ேக வரவில்ைல, அவள் இங்� வ�ம்ேபா�
நன்றாகக் கண்�த்�ச் ெசால்லி அ�ப்�. நீ அப்ப�க் கண்�ப்பைதத்தான்
நா�ம் வரேவற்கிேறன்” என்� அவர் பதில் �றியேபா� இளங்�மரன்
ெபா�ைமயிழந்தான்.



“ஏன் ஐயா இப்ப� வாய் �சாமல் ெபாய் ெசால்�கிறீர்கள்? உங்கள்
ெபண் �ரமஞ்சரி தன் ேதாழி�டன் இப்ேபா� இந்த வழியாக வந்தைத நான்
நன்றாகப் பார்த்ேதேன, ‘வரவில்ைல’ என்� நீங்கள் ெபாய்
ெசால்�கிறீர்கேள?…”

“நான் ெபாய் ெசால்வதற்�ப் பல சமயங்கள் ேநர்ந்தி�க்கின்றன, தம்பீ!
சில சமயங்கைள நாேன ஏற்ப�த்திக் ெகாண்ட�ம் உண்�. அவற்�க்காக
நான் வ�த்தேமா? ெவட்கேமா அைடந்ததில்ைல. இனி�ம் அப்ப�ப் ெபாய்
��ம் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டா�ம், ஏற்ப�த்திக் ெகாண்டா�ம்
அவற்�க்காக நான் ெவட்கமைடயப் ேபாவதில்ைல. நான் ெபரிய வாணிகன்.

மைலமைலயாகச் ெசல்வத்ைதக் �வித்�க் ெகாண்��ப்பவன். உண்ைமைய
நிைனத்�, உண்ைமையப் ேபசி உண்ைமையச் ெசய்� ெசல்வம் �விக்க
��யா�.

“நல்லைவ எல்லா அந்தீயவாம், தீய�ம்
நல்லவாம் ெசல்வம் ெசயற்�”

என்� ெசல்வம் ெசய்வதற்� வ�த்தி�க்�ம் விதிேய தனி வைகையச்
ேசர்ந்த�. தம்பீ! இந்த நகரில் எவ�ம் ெப�வதற்� அரிய எட்�ப் பட்ட�ம்,
எண்ணி அளவிட ��யாத ெப�ஞ் ெசல்வ�ம் ெபற்� மாெப�ம் ேசாழ
மன்ன�க்� அ�த்தப� வசதி�ள்ள சீமானாயி�க்கிேறன் நான். ஆனால்
என்�ைடய இந்த ெசல்வத்�க்� அ�யில் நியாய�ம் ேநர்ைம�ம்,
உண்ைம�ம்தான் தாங்கிக் ெகாண்��க்க ேவண்�ெமன்� நீ நிைனத்தால்
அ� ெபாய். நான் �வித்தி�க்�ம் ெசல்வத்தின் கீேழ பல�ைடய நியாயம்
�ைதந்� கிடக்கலாம். அைதப் பற்றி�ம் எனக்�க் கவைலயில்ைல.

ெவட்க�ம் இல்ைல. ஆனால் வாய் தவறி நான் சில உண்ைமகைள�ம்
எப்ேபாதாவ� ெசால்வ�ண்�. அவற்றில் இப்ப� சிறி� ேநரத்�க்� �ன்
உன்னிடம் �றிய�ம் ஒன்�.”

“எைதச் ெசால்கிறீர்கள்?”

“என் மகள் �ரமஞ்சரி�ம் அவள் ேதாழி�ம் இன்� இப்ேபா� இங்�
வரேவயில்ைல என்பைத ம�ப��ம் உனக்� வற்��த்திச் ெசால்வதற்�
வி�ம்�கிேறன். இ� தான் உண்ைம.”

“அந்தப் ெபண்கள் இ�வ�ம் இந்தப் பக்கமாக வந்தைத என்
கண்களால் நாேன பார்த்�விட்ட பின் நீங்கள் ெசால்கிற ெபாய்ைய ெமய்யாக



எப்ப� ஐயா நான் நம்ப ���ம்?”

இளங்�மரனின் இந்தக் ேகள்விையக் ேகட்ட�ேம படர்ந்� �திர்ந்த
தம� �கத்தில் ��ம்�ம் விஷமத்தன�ம் பரவச் சிரித்தார் �ரமஞ்சரியின்
தந்ைத. அ�கிலி�ந்த நைகேவழம்ப�ம் அேத ேபாலச் சிரித்தார்.

“நான் ெசால்வைத நீ நம்ப ேவண்டாம். ஆனால் ம�ப��ம் உன்
கண்களால் நீேய பார்த்தால் நம்�வாயல்லவா?” என்� ெசால்லிக் ெகாண்ேட
பக்கத்� ஆலமரத்ைத ேநாக்கித் தி�ம்பிக் ைகதட்�, “மகேள, இப்ப� வா”
என்� இைரந்� �ப்பிட்டார் அவர். அ�த்த கணம் ப�த்த ஆலமரத்தின்
அ�மரத்� மைறவிலி�ந்� இளங்�மரன் கண் காணச் �ரமஞ்சரி ெமல்லத்
தைலைய நீட்�னாள். அவள் பக்கத்தில் உடன் வந்த ேதாழிப் ெபண்�ம்
இ�ளில் அைர�ைறயாகத் ெதன்பட்டாள் இளங்�மரன் அைதக் �ர்ந்�
ேநாக்கிவிட்� அவர் பக்கம் தி�ம்பிக் ேகட்கலானான்.

“நன்றாகப் பா�ங்கள். அேதா ஆலமரத்த�யில் �ரமஞ்சரி�ம் அவள்
ேதாழி�ம் தாேன நிற்கிறார்கள்? �ரமஞ்சரி இங்� வரவில்ைல என்� நீங்கள்
�றிய� ெபாய்தாேன? ஏன் ஐயா இப்ப� ��ப் �சணிக்காையச் ேசாற்றில்
மைறக்கப் பார்க்கிறீர்கள்?”

இப்ப�க் ேகட்ட இளங்�மர�க்�ப் பதில் ஒன்�ம் �றாமல் அவன்
�கத்ைதேய இைமயாமல் பார்த்தார் �ரமஞ்சரியின் தந்ைத.

“எதற்�ம் இன்ெனா��ைற நன்றாகப் பார்த்�விட்�ச்
ெசால்�ங்கேளன்” என்� �றியவாேற இளங்�மர�க்�ப் பக்கத்தில் வந்�
நின்� ெகாண்� ஒற்ைறக் கண்ண�ம் அவன், ெபா�ைமையச்
ேசாதிக்கேவ, இவ�க்�க் �ழப்பக்ேதா� ேகாப�ம் �ண்ட�.

“நி�த்�ங்கள், ஐயா! ஒற்ைறக் கண்ணால் உலகத்ைதப் பார்க்கிற
நீங்கள், எப்ப� இரண்� கண்களா�ம் நன்றாகப் பார்த்�த் ெதரிந்�
ெகாள்வ� என்ப� பற்றி எனக்� அறி�ைர �ற ேவண்டாம். உங்கள் இரண்�
ேப�க்�ம் ஏற்பட்��க்கிற �ழப்பத்ைத உங்கேளா� ைவத்�க்
ெகாள்�ங்கள். என்ைன�ம் ேசர்த்�க் �ழப்பாதீர்கள். ேவண்�மானால்
ஆலமரத்த�யிலி�ந்� அவைள இங்ேக இ�த்�க் ெகாண்� வந்� நி�த்தி,
‘அவள்தான் �ரமஞ்சரி’ என்� நான் உங்க�க்� விளக்க ேவண்�ய�தான்.”



“அப்ப�ெயல்லாம் விளக்�வதற்� அவசியம் ஒன்�மில்ைல தம்பீ!
ஆலமரத்த�யில் நிற்பவள் என்�ைடய மற்ெறா� மகள் வானவல்லியாக�ம்
இ�க்கலாேம? உனக்� ஏன் அந்தச் சந்ேதகேம எழவில்ைல” என்�
�ரமஞ்சரியின் தந்ைத ெவளிப்பைடயாக விட்�ச் ெசால்லிச் சிரித்தேபா�ம்
இளங்�மரன் அைத நம்ப ம�த்� விட்டான்.

“உங்கள் ெபண்கள் இரட்ைடயர் என்ப� எனக்�த் ெதரி�ம் ஐயா!
ஆனால் இன்� இங்� வந்தி�ப்ப� வானவல்லியல்லள், �ரமஞ்சரிேயதான்.

அவர்கள் வ�ம் ேபா� திட்� வாசலிலி�ந்� நான்தான் நன்றாகப்
பார்த்ேதேன. நீங்களி�வ�ம் ஏேதா காரணத்�க்காக என்ைன ஏமாற்றிச்
�ரமஞ்சரிைய வானவல்லியாகக் காண்பிக்க �யல்கிறீர்கள். வானவல்லி
இங்� வர ேவண்�ய காரணேமயில்ைல. வந்தால் �ரமஞ்சரிதான் இங்�
என்ைனத்ேத� வந்� எனக்�க் ெகட்ட ெபய�ம் வாங்கி ைவப்பாள்.

எப்ப�யாவ� ேபாகட்�ம் யாராக ேவண்�மானா�ம் இ�ந்�
ெதாைலக்கட்�ம் எனக்ெகன்ன வந்த�? �ரமஞ்சரி வந்தால் என்ன?

வானவல்லி வந்தாெலன்ன? இவர்கள் யா�ம் என்ைனத் ேத� எனக்காக
இங்� வரக்�டா� என்ப�தான் என் கவைல. நீங்கள் ெபாய் ��கிறீர்கேள
என்பதற்காகத்தான் இவ்வள� ேதரம் வீணாக என் ஆற்றைல�ம் ேபச்ைச�ம்
ெசலவழித்� ம�க்க �யன்ேறன்” என்� ேம�ம் தன் க�த்தில் பி�வாதமாக
இ�ந்ேத ேபச்ைச ��த்தான் இளங்�மரன்.

அ�கில் ெந�ங்கிச் சிரித்�க் ெகாண்ேட ம�ப��ம் அவன் ைககைளப்
பற்றினார் �ரமஞ்சரியின் தந்ைத. �ன்� பி�த்த� ேபாலன்றி அன்�ப் பி�யாக
இ�ந்த� இ�. ஆனால் இந்த அன்�ப் பி�யி�ம் ஏேதா வஞ்சகம் இ�ப்பைத
இளங்�மரன் உணர்ந்தான்.

“நீ சா�ரியமானவன் என்பதில் சிறி�ம் சந்ேதகேம இல்ைல தம்பீ!
இப்ேபா� நாங்கள் இ�வ�ம் உண்ைமைய ஒப்�க் ெகாண்� வி�கிேறாம்.
அேதா நிற்கிறவள் �ரமஞ்சரிேயதான். உன்�ைடய திறைமையப்
பரிேசாதிப்பதற்காகத்தான் இவ்வள� ேநரம் என்ெனன்னேவா ெசால்லி
உன்ைன ஏமாற்ற �யன்ேறாம். நீ இ�திவைர உ�தியாக இ�ந்� உண்ைமைய
வற்��த்தி விட்டாய். உன்�ைடய நிைனவாற்றைலப் பாராட்�கிேறன்” என்�
தன் ைகையப் பி�த்�க்ெகாண்ேட த�விக் ெகாள்கிறார். ேபால் அ�ேக
ெந�ங்கிக் �ைழந்த ேபா� இளங்�மரன் அவர் பி�யிலி�ந்� விலகித்
தன்ைன வி�வித்�க் ெகாண்டான்.



‘ைகைய வி�ங்கள் ஐயா? நான் யா�க்�ம் பி� ெகா�க்காதவன் என்�
நீங்கேள ஒப்�க் ெகாண்��க்கிறீர்கேள?’ என்� அவரிடமி�ந்� வி�வித்�க்
ெகாண்� இளங்�மரன் தி�ம்பி நடந்� ேபா�, “நீ யா�க்�ம் பி�
ெகா�க்காதவன்தான் தம்பி! ஆனால், இப்ேபா� என்னிடம் சரியாகப் பி�
ெகா�த்தி�க்கிறாேய!” என்� �ழ்ச்சிப் �ன்னைகேயா� மர்மமான �ரலில்
�றினார் அவர்.

ேவ� ெபா�ள் ெசய்�ெகாள்ள இடமி�ந்� இந்தச் ெசாற்கைள
அவ்வள�க்�ப் ெபரியனவாக மனத்தில் ஏற்�க் ெகாண்� சிந்தைனைய
வளர்க்காமல் வந்த வழிேய தி�ம்பி பைடக்கலச் சாைலைய ேநாக்கி
நடந்தான் இளங்�மரன்.

“பட்�னப்பாக்கத்�ப் பக்கமாக வந்தால் மாளிைகக்� அவசியம் வந்�
ேபா, தம்பீ!” என்� அவர் �றிய உபசாரச் ெசாற்கைள�ம் அவன் இலட்சியம்
ெசய்யவில்ைல. ஆனா�ம் ெபரிய �ழ்ச்சி ஒன்றின் அ�கில் ேபாய்விட்�
மீண்�ம் வந்த� ேபால் அவன் மனத்தில் ஒ� �ழப்பம் இ�ந்த�.

இளங்�மரன் பைடக்கலச் சாைலக்�ள் ��ந்� திரட்� வாசற்கதைவ
அைடத்�க் ெகாள்கிற ஒலிைய�ம் ேகட்ட பின்னர் ஆல�ற்றத்தில் நின்�
ெகாண்��ந்த நைகேவழம்பர் தம் எதிேர நிற்�ம் எட்�ப்பட்டம் ெபற்ற
ெப�நிதிச் ெசல்வரிடம் இப்ப�க் ேகட்டார்.

“வாழ்நாளிேலேய ஒேர ஒ� தடைவ உண்ைமையச் ெசால்ல �ன்
வந்தி�க்கிறீர்கேள என்� பார்த்� வியந்� ெகாண்��ந்ேதன். கைடசி
விநா�யில் அைத�ம் ெபாய்யாக மாற்றி எப்ப�ேயா பய�ள்ளதாக ��த்�
விட்�ர்கேள?”

“நான் வணிகம் ெசய்பவன், ஊதியம் கிைடப்பதாயி�ந்தால் எைத�ம்
எப்ப��ம் மாற்றிச் ெசால்ல ேவண்�ய�தாேன? வானவல்லிையச் �ரமஞ்சரி
என்� தவறாகப் �ரிந்� ெகாண்� சாதித்தான் அந்தப் பின்ைள, நா�ம்
ம�த்� தான் பார்த்ேதன். நான் ம�க்க ம�க்க அவன் தன் பி�வாதத்ைத
உ�தியாக்கினான். கைடசியில் ‘அவன் ெசால்லியேத ெமய்’ என்� ஒப்�க்
ெகாண்� விட்ட� ேபால ந�த்� நா�ம் பாராட்�ேனன், என்ன காரணம்
ெதரி�மா நைகேவழம்பேர? அவன் கண்களில் வானவல்லி �ரமஞ்சரியாகத்
ெதன்ப�வைதச் சாதித்�க் ெகாள்ளலாம். அந்த அளவில் அ� நமக்�
ஊதியம் தாேன” என்றார் அவர்.



“உங்கள் திட்டெமல்லாம் நன்றாகத்தான் இ�க்கிற�. ஆனால் இந்தப்
பிள்ைளயாண்டாைன இவ்வள� எளிதில் ஏமாளியாக்கிவிட ���ெமன்�
எனக்�த் ேதான்றவில்ைல” என்றார் நைகேவழம்பர்.



�மைழ ெபாழிந்த�! �ம்�னல்
பரந்த�!

ம�நாள் ெபா�� �லவர்வதற்�ச் சில நாழிைககள் இ�க்�ம்ேபாேத கதக்
கண்ணன் பைடக்கலச் சாைலக்� வந்� இளங்�மரைன நீராட்� விழா�க்�
அைழத்�க் ெகாண்� ேபாய்விட்டான். இளங்�மர�க்�ம் அன்� தனியாகப்
பைடக்கலச் சாைலயிேலேய அைடந்� கிடக்க வி�ப்பமில்ைல; எனேவ
கதக்கண்ணன் வந்� அைழத்த�டன் ம�ப்�ச் ெசால்லாமல் உடன் �றப்பட்�
விட்டான்.

�ம்�காரில் வழக்கமாக இந்திரவிழா நிைற�நாளில் மைழ
ெபய்வ�ண்�. சில ஆண்�களில் சாரல்ேபால் சிறிதள� மைழேயா�
ஓய்ந்�வி�ம். இன்�ம் சில ஆண்�களில் ேமக �ட்டத்ேதா� வானம்
அைடந்�க் ெகாண்� ேதான்�ேம தவிர மைழ ேப�க்�த் �றி
ஓய்ந்�வி�ம். மிகச் சில ஆண்�களில் மட்�ம் இந்திரவிழா இ�தியில்
ெதாடங்�கிற மைழ ெப�ங் ேகாைட மைழயாக மாறி வளர்ந்� சில
நாட்க�க்�த் ெதாடர்ந்� ெபய்�ம். ஒவ்ெவா� ப�வகாலத்�க்�ம் அதன்
�ழ்நிைலக்�ம் ஏற்பத் தங்கள் வாழ்க்ைகைய அழ�ற அைமத்�க்
ெகாண்��ந்த �ம்�கார். மக்கள் இதற்� ‘இந்திரவிழா அைடப்�’ என்�
ெபயர் �ட்�யி�ந்தார்கள்.

அன்� காைல இந்திரவிழா அைடப்�ம் �ம்�காரின் ேமல் வானெவளிைய
அழகிய ேமகநைககளால் அணி ெசய்தி�ந்த�. அலங்காரக் ேகாலத்�டன்
தைலையக் கவிழ்ந்� ெகாண்� நாணி அமர்ந்தி�க்�ம் ��மணப்
ெபண்ைணப் ேபால் வானம் �கில்கள் நிைறந்� கவிந்� காட்சியளித்த�.

�ஞ்சிதறலாக அங்ெகான்�ம். இங்ெகான்�மாய்ச் சில �றல் �றிக்
ெகாண்��ந்த�. ெபாற்பட்டைறயில் தான் உ�க்கிய விைலமதிப்பற்ற ெபான்
உ�க்�க் �ழம்ைபக் கரிப�ந்த தன் உைலக்களத்�த் தைரயில்
ெவட்பந�க்�டன் தா�மாறாக ஊற்�ம் ெகால்லைனப் ேபால் ெவள்ளி��க்கி



வீசிய மின்னல்கள் கரிய வானில் நீண்� ஓ�ச் சரிந்�, மைறந்�
ெகாண்��ந்தன. ேகாைடயி�கள் ேவ� ெகாட்� �ழங்கின. வான�ம்
தி�விழாக் ெகாண்டா�ய�.

ேபா� விழித்�ம் �லரி விழியாத வானின்கீழ் இர� வி�ந்�ம் இ�ள்
வி�யாத அந்த ேநரத்தில் இளங்�மர�ம், கதக்கண்ண�ம் �திைரகளில்
ெசன்� ெகாண்��ந்தார்கள். �ளிர்ந்த �ழ�ம் மைழச்�ல் ெகாண்ட
வான�ம், அந்த ேநரத்தின் அழ�ம், மக்கெளல்லாம் காவிரி �ன்�ைறக்�ப்
ேபாயி�ந்ததனால் நகரேம அதிக ஓலிகளற்றி�ந்த �ழ�ம், காவிரிப்
�ம்பட்�னத்ைதக் கண் நிைறந்த கன� நகரமாகக் காட்�ன. அந்த அழைக
இளங்�மரன் ஆழ்ந்த சிந்தைன�டன் அ�பவித்�ப் பார்த்� மகிழ்ந்தான்.

“மனிதக்�ம்ப�ம் அவர்களின் ஓைசக�ம், �சல்க�ம் பிரிந்�
தனியாகத் ெதரி�ம்ேபா� இந்த நகரம் எவ்வள� அழகாக இ�க்கிற�
பார்த்தாயா கதக்கண்ணா?” என்� மனம் ெநகிழ்ந்த �ரலில் �றினான்
இளங்�மரன். இயக்க�ம் ஓைச ஒலிக�மற்றி�ந்த ேகாலத்தில் நகரேம
வானத்திலி�ந்� நீள ெந�ந்திைர காட்�ச் �ற்றி�ம் ெதாங்கவிட்ட ஓர்
ெபரிய ஓவியம் ேபால் ேதான்றிய� அவ�க்�.

அவர்க�ைடய �திைரகள் நகரின் ஒ� ப�தியில் இ�ந்த உலக அறவி
என்�ம் ெபா� மன்றத்ைதக் கடந்த ேபா� அந்த மன்றத்தின் இ��ற�ம்
அகன்ற திண்ைணகளில் �டங்கிக் கிடந்த பல�� பிச்ைசக்காரர்கைளக்
கண்� வ�ந்தினான். இளங்�மரன், காவிரிப்�ம் பட்�னத்தில் வாழ்வதற்�
ேவ� வழியின்றி யாசிப்பைதேய ெதாழிலாகக் ெகாண்� வயி� �ைடக்�ம்
பாமரர்களின் உைறவிடம்தான் இந்த உலக அறவி. ேசா�ட்�ம் விழா�க்�த்
தவிக்�ம் இவர்க�க்� நீராட்� விழா ஏ�?’ என்� எண்ணியேபா� ‘உலகம்
��வதி�ம் ஏைழகேள இல்லாதப� ெசய்� விட ேவண்�ம்’ ேபால் அந்தக்
கணேம அவன் மனத்தி�ம் ேதாள்களி�ம் ஒ� ��ப்� ஏற்பட்ட�.

�திைரைய நி�த்திக் கீேழ இறங்கி உலக அறவியின் திண்ைணைய
ஒட்�னாற் ேபாலச் சிறி� ெதாைல� நடந்தான் இளங்�மரன். �ன்னால்
ெசன்றி�ந்த கதக்கண்ண�ம் �திைரையத் தி�ப்பிக் ெகாண்� வந்�
இறங்கி இளங்�மரேனா� பின்னால் நடந்� ெசன்றான்.

தங்கள் பிச்ைசப் பாத்திரங்கைளேய தைலக்� அைணயாக ைவத்�க்
ெகாண்� உறங்�பவர்கைள�ம், பாத்திர�மில்லாமல் ெவ�ம் �ழங்ைகைய
��த்� ைவத்�க் ெகாண்� உறங்�பவர்கைள�ம் வரிைசயாகப் பார்த்�க்



ெகாண்ேட நடந்தான் இளங்�மரன். “என்ைனப் ேபால் ெசல்வம்
ேசர்ப்பவர்க�க்� வ�த்தி�க்�ம் விதிேய தனி வைகையச் ேசர்ந்த�
தாங்கள் உண்ைமையப் ெபாய்யாக்�ேவாம். ெபாய்ைய உண்ைமயாக்�ேவாம்”
என்� �தல் நாள் மாைல தன்னிடம் அழ�ற்றத்தில் திமிர் ெகாண்� ேபசிய
ெசல்வைர�ம், இப்ேபா� கண்�ெகாண்��க்�ம் உலக அறவிப்
பிச்ைசக்காரர்கைள�ம் ேசர்த்� நிைனத்�ப் பார்த்தான் இளங்�மரன்.

பைடத்தவேன ைகத் தவ�தலாக ஏேதா பிைழ ெசய்� விட்ட� ேபால்
உணர்ந்� மனம் ெகாதித்தான் அவன். சிறி� ேநரத்�க்� �ன் கன� நகரம்
ேபால் அழ� ெகாண்� ேதான்றிய காவிரிப் �ம்பட்�னத்தின் ேதாற்றம்
இப்ேபா� அப்ப�த் ேதான்றவில்ைல அவ�க்�. அந்த அழகின் ம��றம்
ேவதைனகள் நிைறந்தி�ப்பதாகத் ேதான்றிய�.

“என்ன பார்க்கிறாய், இளங்�மரா? இங்ேக ப�த்தி�ப்பவர்களில்
யாைரயாவ� ேத�கிறாயா?” என்� ேகட்டான் கதக்கண்ணன்.

“பைடத்தவனின் அநியாயத்ைதப் பார்க்கிேறன். நியாயத்ைதத்
ேத�கிேறன் இவர்க�க்�க் கிைடக்க ேவண்�ய ேசா�ம், �ணி�ம், வீ�ம்,
வாழ்�ம் ேவ� எவர்களிடம் இ�க்க ���ெமன்� பார்க்கிேறன்” என்�
��றியப� பதில் வந்த� இளங்�மரனிடமி�ந்�. கதக்கண்ண�க்�
இைவெயல்லாம் �திய ேபச்�க்களாயி�ந்தன. எைத விளங்கிக் ெகாண்�
எப்ப� ம�ெமாழி ��வெதன்�ம் அவ�க்�த் ெதரியவில்ைல; ஆகேவ
அவன் ெமௗனமாக இளங்�மரைனப் பின் ெதாடர்ந்தான். அவர்கள் உலக
அறவிக்� அப்பாலி�ந்த சக்கர வாளத்ைத�ம், சம்பாபதி ேகாவிைல�ம்
கடந்� ேமேல ெசன்றார்கள்.

“என் தந்ைத�ம், �ல்ைல�ம் நம் வரைவ எதிர்பார்த்� அங்ேக கழார்ப்
ெப�ந்�ைறயில் காத்�க் ெகாண்��ப்பார்கள். நாம் விைரவாகச் ெசல்வ�
நல்ல�” என்� ந�வில் ஒ��ைற இளங்�மரைன அவசரப் ப�த்தினான்
கதக்கண்ணன்.

�ம்�கார் வீதிகளில் மீண்�ம். அவர்கள் �திைரப் பயணம் ெதாடர்ந்த�.

‘இலஞ்சிமன்றம்’ என்�ம் ெபரிய ஏரியின் கைரய�ேக வந்த�ம்,
இளங்�மரன் மீண்�ம் �திைரைய நி�த்திக் கீேழ இறங்கினான். அந்தக்
�ளத்தின் கைரயி�ள்ள அம்பலத்தின் ேமைடகளி�ம், திண்ைணகளி�ம்
காவிரிப் �ம்பட்�னத்தின் அநாைத ேநாயாளிகள் நிைறந்� கிடந்தார்கள்.

மண்ணின் ேமல் மனிதர்க�க்� எத்தைன வைக ெகா�ய ேநாய்கள் எல்லாம்



வர ���ேமா, அத்தைன வைக ேநாய்க�ம் வந்த ேநாயாளிகள் இலஞ்சி
மன்றத்தில் இ�ந்தார்கள். �க்கம் வராமல் அலறித் தவிக்�ம் ேநாயாளி,
�க்கமிழந்� வலியினால் ��க்�ம் ேநாயாளி, ெதா� ேநாயாளி, ��
ேநாயாளி, ெநாண்�, �ன் ���, இன்�ம் ெசால்லில் அடங்காத
ேநாயாளிகைளெயல்லாம் ேசர்த்�ப் பார்க்க ��ந்த இடம் இலஞ்சிமன்றம்.
அ�ைக ஒலி, ேவதைனக் �ரல், அலறல், அரற்றல் நிைறந்த அந்தக்
�ளக்கைரயில் நின்� சிந்தித்தேபா� இளங்�மர�க்� உலகேம இ�ண்�
ேதான்றிய�. உலகேம ேநாய்மயமாகத் ேதான்றிய�.

“ெசாப்பன�ரியாக�ம், கந்தர்வ நகரமாக�ம் இந்தப் பட்�னத்ைத
வ�ணைன ெசய்� பா�யி�க்கிற கவிகைளப் பற்றி நீ என்ன நிைனக்கிறாய்,

கதக்கண்ணா?”

“நிைனப்பதற்� என்ன இ�க்கிற�? உள்ளவற்றில் நல்லவற்ைறச்
சிறப்பித்� மட்�ம் பா�யி�க்கிறார்கள். அவர்கள் மர�ம் அ�தாேன?”

“மரபாக இ�க்கலாம்! ஆனால் நியாயமாக இ�க்க ��யா�. ேசாழ
மன்ன�ம் அவ�ைடய அரண்மைன�ம் �ற்றியி�க்�ம் எட்�ப்பட்டம் ெபயர்
ெசல்வர்க�ம் தான் காவிரிப்�ம் பட்�னம் என்றால் இந்தக் காவிரிப்�ம்
பட்�னம் மிக�ம் சிறியதாகக் ��கிவி�ம். ெசல்வ�ம் வீ�ம் தவிர
வ�ைம�ம் ேநா�ம்தாேன இங்� மி�தியாக இ�க்கின்றன? அவற்ைற ஏன்
மைறக்கேவண்�ம்?”

கதக்கண்ணன் இதற்� ம�ெமாழி ெசால்லி ேமேல ேபச்ைசத் ெதாடர
இடங்ெகா�க்காமல் �திைரயில் தாவி ஏறினான். இளங்�மர�ம் தன்
�திைரயில் ஏறிக்ெகாண்டான். அவன் மனத்தில் பல வினாக்கள் ஏறிக்
ெகாண்� �ைளத்தன. அவற்�க்� விைட ேகட்க�ம், விவாதம் ெசய்ய�ம்
கதக்கண்ணன் ஏற்�ைடயவனாகத் ேதான்றாததால் மனத்திேலேய அவற்ைறச்
சிந்தித்�க் ெகாண்� ெசல்வைதத் தவிர ேவ� வழி அவ�க்�ப்
�லப்படவில்ைல.

அவர்கள் காவிரியின் கழார்ப் ெப�ந்�ைறக்�ப் ேபா�ம் தி�மஞ்சனப்
ெப�வழியில் �ைழந்தேபா� நன்றாக வி�ந்� ஒளி பரவத்
ெதாடங்கியி�ந்த�. �ன்� �ஞ்சிதறலாக இ�ந்த மைழத் �ற்றல் இப்ேபா�
சாரலாகப் ெபய்� ெகாண்��ந்த�. காவிரித்�ைற ெந�ங்க ெந�ங்கச்
சாைலயில் �ட்ட�ம், ேத�ம், யாைன�ம், �திைர�ம் மி�ந்� ெந�க்கமான



ேபாக்�வர� இ�ந்ததனால் அவர்களால் தங்கள் �திைரகைள விைரந்�
ெச�த்த ��யவில்ைல. ெமல்ல ெச�த்திக் ெகாண்� ெசன்றார்கள்.

காவிரியில் நீரா�வதற்காகத் ேதாழிகள் வாசைனத் ைதலங்கள் �ச�ம்,
ஆலவட்டம் வீச�ம், பட்�க்�ைட பி�க்க�ம், பணிப்ெபண்கள் �ைட�ழச்
ெசல்வக்�� நங்ைகயர்கள் அலங்காரமான �ழ்நிைலயின் ந�ேவ விளங்கித்
ேதான்றினர். தங்க�க்� நீந்தத் ெதரியாததனால் ேதாழிகளின் ைககைளப்
பி�த்�க் ெகாண்� ஒ�வேராெடா�வர் கரங்ேகாத்தப� நீரில் இறங்கின
ெசல்வப் ெபண்கைளக் கைரயிலி�ந்த நீந்தத் ெதரிந்த ெபண்கள் நைகத்�
ஏளனம் ெசய்தனர். தண்ணீரில் இறங்க மனமின்றிச் சாரலில் நைனந்�
ெகாண்ேட கைரயில் நின்� ெகாண்��ந்தவர்கைள அவர்கள் நண்பர்கள்
பின்�றமாக வந்� பி�த்�த் தள்ளி ேவ�க்ைக பார்த்தார்கள். மற்ெறா�
�றத்தில் ஆண்க�ம் ெபண்க�மாக இளம் ப�வத்தினர் சி�சி�
பட�கைள விைரந்� ெச�த்தி எவரால் ேவகமாகப் பட� ெச�த்த
��கிறெதன்� தங்கள் திறைமையச் ேசாதித்�ப் பார்த்�க்
ெகாண்��ந்தனர். தண்ணீர்ப் பரப்பிேலேய மிதக்�ம் சி� வீ�கைள ேபால்
அணி ெசய்� அைமக்கப்பட்��ந்த நீரணி மாடம் என்�ம் பட� இல்லங்களில்
மிதந்� ெசன்� நீராட்� விழாைவ அ�பவித்� ெகாண்��ந்தார்கள் சிலர்.
[^இப்ப� மகளிர் விைளயா�ம் ஆடல் ஒன்� அக்காலத்திலி�ந்தைதப்
�றநா�� 63-வ� பாடல் ��ம்.]

வாயில் நிைறய அவைல அடக்கிக் ெகாண்� வாைய�ம் திறக்காமல்
நீைர�ம் ��க்காமல் உள்ேள அவைல ெமன்� தின்� ெகாண்ேட ேவகமாக
நீந்�ம் விைளயாட்� ஒன்ைறப் ெபண்கள் �� விைளயா�க்
ெகாண்��ந்தார்கள். அப்ப� நீந்தி �தலில் வ�கிற வ�க்� ெவற்றி என்�
��� ெசய்வ� வழக்கம். இந்த விைளயாட்� நிகழ்த்� ெகாண்��ந்த
�ைறயில் ெபண் களின் �ட்டம் கணக்கற்�க் ��யி�ந்த�. �ைறய�
கி�ம் மணற் பரப்பி�ம், எங்�ம் அவல் சிதறிக் கிடந்த�; ஆவ�ம் பரவித்
ெதரிந்த�. எல்ேலா�ைடய உற்சாகத்ைத�ம், ஆர்வத்ைத�ம் �ண்�ம். இந்த
விைளயாட்� நிகழ்ந்� ெகாண்��ந்த �ைறய�ேக வந்த�ம்
இளங்�மர�ம், கதக்கண்ண�ம் தத்தம் �திைரகைள நி�த்திக்
ெகாண்� அவற்றில் அமர்ந்தப�ேய பார்க்கலாயினர்.

அவைல வாய் நிைறய அடக்கிக் ெகாண்�, ெபண்கள் �ட்டம் ஒன்�
காவிரி நீர்ப்பரப்பில் வரிைசயாக அணிவ�த்�ப் �றப்பட்� நீந்திய�. அந்த
வரிைசயில் பன்னிரண்� ெபண்கள் நீந்திக் ெகாண்��ந்தார்கள். அவர்கள்



சிறி� ெதாைல� ெசன்றபின் இளங்�மரன் ம�ப��ம் எண்ணிப்
பார்த்தேபா� பதிேனா� ெபண்கள்தான் ெதரிந்தனர். “யாேரா ஒ�த்தி நீரில்
�ழ்கியி�க்க ேவண்�ம். அல்ல� �ழலில் சிக்கிக் ெகாண்��க்க
ேவண்�ம்” என்� ேதான்றிய�. தனக்�த் ேதான்றியைதக்
கதக்கண்ணனிடம் �றினான் இளங்�மரன். “நீரில் �ழ்கியி�ந்தா�ேம
நாம் என்ன ெசய்ய ���ம்” என்� கதக்கண்ணன் பதில் ெசான்னான்.

“என்னால் அப்ப� நிைனத்�ப் ேபசாமல் இ�க்க ��யா�! அப்�றம் நா�ம்
ஆண் பிள்ைள என்� நிமிர்ந்�, நடக்க என்ன இ�க்கிற�?” என்� �றிக்
ெகாண்ேட, �திைரயிலி�ந்� கீேழ �தித்� விைரந்தான் இளங்�மரன்,

‘ேவண்டாம் ேபாகாேத’ என்� நண்பன் த�த்�க் �றியைத அவன்
ேகட்கவில்ைல.



தி�நாங்�ர் அ�கள்
�ம்�காரின் ஆரவார�ம், வாழ்க்ைக ேவக�ம் ேசாழர் ேபரரசின்
தைலநகரெமன்ற ெப�ைம�ம் நாங்��க்� இல்லாவிட்டா�ம் அைமதி�ம்
அழ�ங் ��யதாயி�ந்த� அந்தச் சி� நகரம். எங்� ேநாக்கி�ம் ப�ம்
�ல்ெவளிக�ம் ெவ�மண் ெதரியாமல் அடர்ந்த ந�மண மலர்ச்
சாைலக�ம், மரக்�ட்டங்க�மாகப் ப�ைமக் ேகாலங் காட்�ய� அந்த ஊர்.
ெவயில் �ைழய�ம் ��யாத ப�ைமக்�ள் மைறந்தி�ந்த அழ� காரணமாக
நாங்��க்�ப் ‘ெபாழில் நகரம்’ என்ேற ேசாழ நாட்�க் கவிஞர்கள் �கழ்ப்
ெபயர் �ட்�யி�ந்தார்கள்.

நாங்�ரின் வீரப் ெப�ைமக்�க் காரணமாக இ�ந்தவர்கள் அங்�
வாழ்ந்� வந்த ேவளிர்கள் என்றால் ஞானப் ெப�ைமக்�க்
காரணமாயி�ந்தவர் “�ம்ெபாழில் நம்பி” என்�ம் ெபரியவேர ஆவார்.
�ம்ெபாழில் நம்பிையத் தி�நாங்�ர் அ�கள் என்ற ெபயரில் ேசாழ
நாெடல்லாம் அறி�ம். சமய �ல்களி�ம், தத்�வ ஞானத்தி�ம், ப�த்�ப்
பண்பட்டக் �ணக்�ன்� அவர், காவிரிப் �ம்பட்�னத்திலி�ந்� ெதாடங்கி
நாங்��க்�ச் ெசல்�கிற ெப�வழி அவ்�ர் எல்ைல�ள் �ைழ�மிடத்தில்
�ம்ெபாழில் என்ெறா� �ளிர்ந்த ேசாைல இ�ந்த�. அந்தச் ேசாைலயில்தான்
��ெப�ங் கிழவ�ம், �றவி�மாகிய நாங்�ர் அ�கள் வசித்� வந்தார்.
வய�ம், உட�ம், அறி�ம் �திர்ந்தா�ம் கபடமில்லாத �ழந்ைத மனம்
ெகாண்டவர் தி�நாங்�ர் அ�கள். ேசாழ நாட்�ல் அந்த நாட்களில் ெசன்ற
இடெமல்லாம் ெவற்றிக் ெகா� நாட்�க் ெகாண்��ந்த சமயவாதிக�ம்,
அறிஞர்க�ம், �லவர் ெப�மக்க�ம், தம்�ைடய மாணவர்கள் என்பைத
உணர்ந்தி�ந்�ம் அதற்காக அ�கள் இ�மாப்� அைடந்தேதயில்ைல. ேநரில்
தம்ைமப் �க�ேவாரிடம் எல்லாம், “இயற்ைக தான் ெபரிய ஆசிரியன்!

அதனிடமி�ந்� நான் எவ்வளேவா கற்�க் ெகாண்ேடன். இன்�ம்
எவ்வளேவா கற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்தப் �ம்ெபாழிலில் எத்தைனேயா
நாட்களாகச் ெச�கள் தளிர் வி�கின்றன். அ�ம்�கின்றன. �க்கின்றன.

ஆனா�ம் ஒவ்ெவா� நா�ம் இைவ எனக்�ப் ��ைமயாகேவ



ேதான்�கின்றன. கண்களி�ம், மனத்தி�ம் சலிப்�த் ேதான்றாமல் பார்த்�
நிைனத்� உணர்ந்தால் இயற்ைகேய ெபரிய ஞானம்தான்” என்�
�ழந்ைதையப் ேபால் சிரித்�க் ெகாண்ேட ��வார். தம� �ம்ெபாழிலில்
ஏதாவ� ஒ� ெச�யில் �திய தளிைரேயா, �திய அ�ம்ைபேயா
பார்த்�விட்டால் அவ�க்� ஏற்ப�கிற ஆனந்தம் ெசால்லி ��யா�.

வித்�ன்றியி�ந்த ��ச் ெச� �ைளத்தா�ம் அவ�க்�த் தி�விழாக்
ெகாண்டாட்டம்தான். அப்ப�ப் ��த் தளிைர�ம், �� அ�ம்ைப�ம், ��ச்
ெச�ைய�ம் பார்த்�த் தாம் ேபரானந்தம் அைடகிறேபா� அ�கில்
இ�ப்பவர்கள் ேபசாமல் வாளாவி�ந்தால்,

“உலகத்�க்�ப் �திய அழ� ஒன்� உண்டாகியி�க்கிற�! அைதப்
பார்த்� ஆனந்தப் படத் ெதரியாமல் நிற்கிறீர்கேள? உலகம் உம்�ைடய வீ�
ஐயா! உம்�ைடய வீட்�ல் அழ�கள் �தி� �திதாகச் ேசர்ந்தால் உமக்�
அவற்ைற வரேவற்� மகிழத் ெதரிய ேவண்டாமா?” என்� உணர்ச்சிேயா�
��வார் அவர். இயற்ைக இயற்ைக என்� �கழ்ந்� ேபாற்�வ�தான்
அவ�க்�ப் ேபரின்பம்.

எண்ணிலாத மலர்கள் மல�ம் அவ்வள� ெபரிய �ம்ெபாழிலில் அ�கள்
ஒ� �ைவக்�டக் ெகாய்வதற்� விடமாட்டார். யா�ம் எதற்காக�ம்
அங்ேக�ள்ள �க்கைளப் பறிக்கக்�டா�, “�க்கள் இயற்ைகயின் �கத்தில்
மல�ம் �ன்னைககள். அந்தப் �ன்னைககைள அழிக்காதீர்கள், அைவ
சிரிக்கட்�ம். சிரித்�க்ெகாண்ேட மணக்கட்�ம்” என்� அழகாக
உ�வகப்ப�த்திக் ��வார். எத்தைன அ�ம்� கட்�னா�ம் எத்தைன
�ப்�த்தா�ம், எத்தைன �ைற மணந்தா�ம், ஒேர அளவில் அ�ம்� கட்�
ஒேர வித உ�வில் மலர்ந்�, ஒேரவைக மணத்ைதப் பரப்�ம் தனித்தனிப்
�க்கைளப்ேபால் எப்ேபா� ேபசினா�ம், எைதப் பற்றிப் ேபசினா�ம் ெசாற்கள்
மலரக் க�த்� மணக்கப் ேப�ம் வழக்க�ைடயவர் அ�கள், பட்� �லில்
�ைளயிட்ட �த்�க்கள் ஒவ்ெவான்றாய் ந�வி இறங்கிச் ேசர்த்� ேகாத்�க்
ெகாண்� ஆரமாக ஒன்� ப�வ� ேபால் அவ�ைடய வாயிற் ெசாற்கள்
பிறப்ப�ம், இைணவ�ம், ெபா�ள்ப�வ�ம் தனி அழ�டன் இ�க்�ம்.
மல்லிைகச் ெச�யில் �க்�ம் எல்லாப் �க்க�க்�ம் மல்லிைகக்ேக உரியதான
மணம் இ�ப்பைதப் ேபால் நாங்�ர் அ�களின் ஒவ்ெவா� ெசால்�க்�ம்
அவ�ைடய நாவில் அ� பிறந்தெதன்பதாேலேய ஓர் அழ� இ�ப்ப�ண்�.

சிறப்� வாய்ந்த இத்தைகய ஆசிரியர் ெப�மகனாைரச் சந்திக்கச்
ெசல்வதில் எந்த மாணவ�க்�த்தான் இன்பமி�க்கா�? நீராட்� விழா�க்�



�தல்நாள் காைலயிேலேய காவிரிப் �ம்பட்�னத்திலி�ந்� நாங்��க்�ப்
�றப்பட்��ந்த நீலநாக மறவர் அந்தி மயங்�ம் ேபாதில், நாங்�ர் அ�களின்
�ம்ெபாழிைல அைடந்�விட்டார். �டைடயைட�ம் பறைவகளின் ஒலி�ம்
நாங்�ர் அ�களின் மாணவர்கள் பாடல்கைள இைரந்� பா� மனப்பாடம்
ெசய்�ம் இனிய �ரல்க�ம் அப்ேபா� �ம்ெபாழிலில் ஒலித்�க்
ெகாண்��ந்தன.

நீலநாக மறவர் ெபாழி�க்� ெவளியிேலேய தம்�ைடய ேதைர
நி�த்திவிட்�க் கீேழ இறங்கி ேமலாைடைய இ�ப்பில் கட்�க் ெகாண்�
பயபக்திேயா� உள்ேள நடந்� ெசன்றார். கவச�ம், வா�ம் அணிந்�
பைடக்கலச் சாைலயின் எல்ைலக்�ள் கம்பீரமாகக் காட்சியளிக்�ம் நீலநாக
மறவர் இப்ேபா� எளிய ேகாலத்தில் தம் ஆசிரியைரத் ேத� வந்தி�ந்தார்.
அவர் உள்ேள ெசன்றேபா� ஆசிரியராகிய நாங்�ர் அ�கள் அந்தப்
�ம்ெபாழிலிேல இ�ந்தெதா� ெபாய்ைகக் கைரேமல் அமர்ந்� நீர்ப்பரப்பில்
மலர்ந்� ெகாண்��ந்த ெசங்��த மலைரப் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தார்.
நீரின் ேமல் தீ மலர்வ� ேபால் ெசந்நிறத்தில் அழகாக மல�ம் அந்தப் �வின்
ேமல் அவ�ைடய கண்கள் நிைலத்தி�ந்தன.

தமக்�ப் பின்னால் யாேரா ெமல்ல நடந்� வ�ம் ஓைச ேகட்�ம் அவர்
கவனம் கைலந்� தி�ம்பவில்ைல. அவ�க்� ஒவ்ேவார் அ�பவ�ம் ஒ�
தவம்தான். எதில் ஈ�பட்டா�ம் அதிலி�ந்� மனம் கைலயாமல் இைணந்�
விட அவ�க்� ���ம். �வின் எல்லா இதழ்க�ம் நன்றாக விரிந்� மலர்ந்த
பின்�தான் அவர் தி�ம்பிப் பார்த்தார். அ�வைரயில் அவ�க்�ப் பின்�றம்
அடக்க ஒ�க்கமாகக் காத்� நின்ற நீலநாக மறவர், “அ�ேயன், நீலநாகன்
வந்தி�க்கிேறன்” என்� �றிக்ெகாண்ேட அவ�ைடய பாதங்களில் வீழ்ந்�
வணங்கினார்.

“வா அப்பா! வந்� ெவ�ேநரம் காத்�க் ெகாண்��ந்தாேயா? நான்
இந்தப் �வில் ெதய்வத்ைதப் பார்த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அப்ப�ேய
தியானத்தி�ம் ஆழ்ந்� விட்ேடன். �, காய், பழம், மரம், ெச�, ெகா�, மைல,

கடல் எல்லாேம ெதய்வம்தான்! அைவகைளத் ெதய்வமாகப் பார்ப்பதற்�ப்
பழக்கப்ப�த்திக் ெகாண்டால் நிற்�மிடெமல்லாம் ேகாவில்தான்.

நிைனக்�மிட ெமல்லாம் தியானம்தான். பார்க்�மிடம் எல்லாம்
பரம்ெபா�ள்தான். இைவெயல்லாம் உனக்� ேவ�க்ைகயாயி�க்�ம் நீலநாகா!
இத்தைன �திர்ந்த வயதில் இப்ப� ேநரமில்லாத ேநரத்தில் மரத்த�யி�ம்
�ளக்கைரயி�ம் கிடக்கிேறேன என்� நீ என்ைன எண்ணி



வ�த்தப்பட்டா�ம் ப�வாய்! ஆனால் எனக்ெகன்னேவா வயதாக ஆக இந்தப்
பித்� அதிகமாகிக் ெகாண்� வ�கிற�. எங்� பார்த்தா�ம், எைதப்
பார்த்தா�ம் ெதய்வமாகத் ெதரிகிற�. எந்தச் சி� அழைகப் பார்த்தா�ம்
ெதய்வத்தின் அழகாகத் ெதரிகிற�. தளிர்களில் ெதய்வம் அைசகிற�.

மலர்களில் ெதய்வம் சிரிக்கிற�, மணங்களில் ெதய்வம் மணக்கிற�.”

இவ்வா� ேவகமாகச் ெசால்லிக் ெகாண்� வந்த அ�கள் ��ைமயின்
ஏலாைமயால் ேபச்�த் தைட�ற்� இ�மினார்.

“இந்தக் காற்றில் இப்ப� உட்கார்ந்தி�ந்த� உங்கள் உட�க்� ஒத்�க்
ெகாள்ளவில்ைல, ஐயா! வா�ங்கள் உள்ேள ேபாகலாம்” என்� அவ�ைடய
உடைலத் தாங்கினாற் ேபால் த�வி உள்ேள அைழத்�க் ெகாண்� ெசன்றார்
நீலநாக மறவர்.

அ�களின் தவக்�டத்�க்�ள் ெசன்� அமர்ந்த பின் அவர்கள்
உைரயாடல் ேமேல ெதாடர்ந்த�. நீலநாக மறவர் அ�களிடம் ேவண்�க்
ெகாண்டார்:

“ஐயா! ெசன்ற ஆண்� இந்திரவிழாவின்ேபா� தங்கைளச் சந்தித்தபின்
ம�ப��ம் எப்ேபா� காண்ேபாம் என்ற ஏக்கத்திேலேய இத்தைன நாட்கைளக்
கடத்திேனன். �க்களி�ம், தளிர்களி�ம், ெதய்வத்ைதக் கண்� மகிழ்கிற
உங்களிடேம ெதய்வத்ைதக் காண்கிேறன் நான். எனக்� என்ெனன்ன �ற
ேவண்�ேமா அவ்வள�ம் �றிய��ங்கள். அ�த்த இந்திரவிழா
வ�கிறவைர இப்ேபா� தாங்கள் அ��கிற உபேதச ெமாழியிேலேய நான்
ஆழ்ந்� மகிழேவண்�ம்.”

இைதக் ேகட்� நாங்�ர் அ�கள் நைகத்தப�ேய நீலநாக மறவரின்
�கத்ைத உற்�ப் பார்த்தார்.

“இத்தைன வய�க்�ப் பின்� இவ்வள� �ப்� அைடந்�ம் நீ என்னிடம்
உபேதசம் ேகட்க என்ன இ�க்கிற�, நீலநாகா? உனக்�
ேவண்�யைதெயல்லாம் �ன்ேப நீ என்னிடமி�ந்� ெதரிந்� ெகாண்�
விட்டாய். உன்ைனப்ேபால் பைழய மாணவர்க�க்� இப்ேபா� நான்
��வெதல்லாம் நட்�ைரதான். அறி�ைர அல்ல. ஆனால் ஒ� ெபரிய ஆைச
எனக்� இ�க்கிற�. என்�ைடய எண்ணங்கைளெயல்லாம் விைதத்�
விட்�ப் ேபாக ஒ� �திய நிலம் ேவண்�ம். அந்த நிலம் �ப்பைடயாததாக



இ�க்க ேவண்�ம். ெந�ங்காலம் விைளய�ம், விைளவிக்க�ம் வல்லதாக
இ�க்க ேவண்�ம்.”

“எனக்�ப் �ரியவில்ைல ஐயா! இன்�ம் ெதளிவாகக் �றலாேம?”

“காவியத்�க்� நாயகனா�ம் �ணங்கள் நிைறந்த �� மனிதைனக்
கவிகள் ஒவ்ெவா� கண�ம் ேத�க் ெகாண்��ப்ப�ேபால் என் ஞானத்ைத
எல்லாம் நிைறத்� ைவக்கத் த�தி வாய்ந்த ஓர் இளம் மாணவைனத் ேத�க்
ெகாண்��க்கிேறன் நான்.”

இைதச் ெசால்�ம்ேபா� நாங்�ர் அ�களின் �ழிந்த கண்களில் ஆவல்
ஒளி�ம் சாயல் ெதரிந்த�. ஏக்க�ம் ேதான்றிய�.

அ�களிடம் ெவ� ேநரம் தத்�வங்கைள�ம், ஞான �ல்கைள�ம் பற்றிப்
ேபசிவிட்� இ�தியாகக் காவிரிப்�ம் பட்�னத்� நிகழ்ச்சிகைள�ம் �றினார்
- நீலநாக மறவர். அ�ட்ெசல்வ �னிவர் மைற�, அவர் வளர்த்த
பிள்ைளயாகிய இளங்�மரன் இப்ேபா� தன் ஆதரவில் இ�ப்ப�,

எல்லாவற்ைற�ம் அ�க�க்� விவரித்�க் �றியேபா� அவர் அைமதியாகக்
ேகட்�க் ெகான்ேட வந்தார். நீலநாக மறவர் யாவற்ைற�ம் �றி ��த்தபின்.,

“நீ இப்ேபா� �றிய இளங்�மரன் என்�ம் பிள்ைளைய ஒ�நாள் இங்�
அைழத்�வர ���மா நீலநாகா?” என்� ெமல்லக் ேகட்டார் நாங்�ர் அ�கள்.

அவர் என்ன ேநாக்கத்ேதா� அப்ப�க் ேகட்கிறார் என்�
விளங்கிக்ெகாள்ள இயலாவி��ம், நீலநாக மறவர் இளங்�மரைன ஒ�நாள்
அவரிடம் அைழத்�வர இணங்கினார்.

ம�நாள் இர� நீலநாக மறவர் தி�நாங்�ரிலி�ந்� காவிரிப்�ம்பட்�னம்
தி�ம்�ம்ேபா� அ�கள் மீண்�ம் �தல்நாள் தாம் ேவண்�க்ெகாண்ட அேத
ேவண்�ேகாைள வற்��த்திக் �றினார்.

“என்ன காரணெமன்� எனக்ேக ெசால்லத் ெதரியவில்ைல, நீலநாகா!
அந்தப் பிள்ைள இளங்�மரைன நான் பார்க்க ேவண்�ம்ேபால் ஒ� தாகம் நீ
அவைனப் பற்றிச் ெசான்ன�டன் என்�ள் கிளர்ந்த�. மறந்� விடாமல்
விைரவில் அவைன அைழத்� வா”

இளங்�மர�ைடய வீரப் ெப�ைமக்� ஆசிரியரான நீலநாக மறவர்
இப்ேபா� அந்த இைளஞனின் வாழ்வில் இன்�ம் ஏேதா ஒ� ெபரிய



நல்வாய்ப்� ெந�ங்கப் ேபாகிறெதன்ற �திய ெப�ைம உணர்�டன்
தி�நாங்�ரிலி�ந்� தி�ம்பினார்.



ெதய்வேம �ைண!

நீரில் �ழ்கிவிட்ட அந்தப் ெபண் யாராயி�ந்தா�ம் அவைளக் காப்பாற்ற
ேவண்�ம் என்�ம் உ�தியான எண்ணத்�டன், இ� கைர�ம் நிரம்பிடப்
ெபாங்கிப் ெப�கி ஓ�ம் காவிரிப் �னலில் இளங்�மரன் தன்�ைடய நீண்ட
ைககைள வீசி நீந்தினான். கைரயிலி�ந்� பார்த்தேபா� அவள் இன்ன
இடத்தில் �ழ்கியி�க்க ேவண்�ெமன்� �ன்� �றிப்பாகத் ெதரிந்த �வ�ம்
இப்ேபா� ெதரியவில்ைல. �ழ்கிய ெபண்ைணப் பற்றிய கவனேம இல்லாமல்
வாயில் அடங்கிய ஆவேலா�ம் தங்கள் திறைமைய நி�பிக்�ம்
ஆைசேயா�ம் மற்றப் ெபண்கள் நீந்தி �ன்ேனறிக் ெகாண்��ந்தார்கள்.

மிக அ�கில் ேநர் கிழக்ேக கடேலா� கலக்கப் ேபா�ம் ஆவ�டன் ஓ�க்
ெகாண்��ந்த காவிரியில் நீேராட்டம் மிக�ம் ேவகமாகத்தான் இ�ந்த�.

ேதங்கி நிற்�ம் நீர்ப் பரப்பாயி�ந்தாலாவ� �ழ்கியவளின் உடல் மிதந்�
மைறவைத எதிர்பார்க்கலாம். ஒ� ேவைள நீேராட்டத்தின் ேபாக்கில் கிழக்ேக
சிறி� ெதாைல� அந்தப் ெபண் இ�த்�க் ெகாண்� ேபாகப்பட்��ப்பாேளா
என்ற சந்ேதகம் இளங்�மர�க்� ஏற்பட்ட�. உடேன அவள் �ழ்கின
�ைறக்� ேநேர கிழக்�ப் பக்கம் சிறி� ெதாைல� வைர நீந்தினான்
இளங்�மரன். நிைனத்த� வீண்ேபாகவில்ைல. அவன் நீந்திக் ெகாண்��ந்த
இடத்திலி�ந்� ஒ� பைனத் �ரத்தில் விரிந்த க�ங்�ந்தேலா� எ�ந்�ம்
�ழ்கி�ம் த�மாறித் திண�ம் ெபண்ணின் தைல ஒன்� ெதரிந்த�.

கணத்�க்�க் கணம் அந்தத் தைலக்�ம் அவ�க்�ம் இைடயிலி�ந்த நீர்ப்
பரப்பின் ெதாைல� அதிகமாகிக் ெகாண்� வந்த�. அவன் தன்
ஆற்றைலெயல்லாம் பயன்ப�த்தி எவ்வளேவா ேவகமாக நீந்தி�ம் �ட
விைரந்ேதா�ம் நீரின் ஓட்டம் அவைள இன்�ம் கிழக்ேக இ�த்�ச் ெசன்�
ெகாண்��ந்த�.

கட�ம் காவிரி�ம் கலக்�மிடம் ெந�ங்க ெந�ங்க ஆழ�ம்
அைலக�ம் அதிகமாயிற்ேற என்� தயங்கினா�ம் இளங்�மரன் தன்
�யற்சிைய நி�த்திவிடவில்ைல.



‘�ம்�கார்ேபால் ெபரிய நகரத்தில் மனிதர்கள் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
உதவிக் ெகாள்வதற்ேக வாய்ப்�க் �ைற�. அப்ப�யி�ந்�ம், அரிதாக ஏற்பட்ட
ஓர் உதவிையச் ெசய்யாமல் ைகவிடலாகா�’ என்ப�தான் அப்ேபா�
இளங்�மரனின் நிைனப்பாக இ�ந்த�. �கம் ெதரியாத அந்தப்
ெபண்ைணக் காப்பாற்றிக் கைர ேசர்த்� அவ�ைடய ெபற்ேறாரிடம்
ஒப்பைடக்�ம் ேபா� அவர்கள் அைட�ம் மகிழ்ச்சிையக் கற்பைன ெசய்�
ெகாண்ேட, பாய்ந்� நீந்தினான் அவன். நகரத்� மக்கெளல்லாம்
மகிழ்ச்சிேயா� நீராட்� விழா ��ந்� தி�ம்�ம்ேபா�, ெபண் காேவரியில்
�ழ்கி மாண்டதற்காக அ�� �லம்�ம் ெபற்ேறா�ைடய ஓலம் ஒன்�ம்
காவிரிக் கைரயில் இ�ந்� ஒலிக்கக்�டா� என்ப�தான் அவன் ஆைச.

இேதா அந்த ஆைச�ம் நிைறேவறி விட்ட�. அ�கில் ெந�ங்கி
அவ�ைடய �ந்தைல எட்�ப் பி�த்� விட்டான் இளங்�மரன். அவ�ைடய
�ந்தல் மிகப் ெபரிதாக இ�ந்ததனால் அவைள இ�த்�ப் பற்றிக் ெகாள்ள
இளங்�மர�க்� வசதியாயி�ந்த�. தன் உடேலா� இன்ேனார் உடலின்
கன�ம் ேசரேவ நீந்த விடாமல் நீேராட்டம் அவைன இ�த்த�. ேமகக்
கா�ேபால் படர்ந்த ந�மணத் ைதலம் மணக்�ம் அந்தப் ெபண்ணின் �ந்தல்
அவ�ைடய �கத்ைத மைறத்தேதாடன்றி அவ�ைடய கண்களி�ம்
வாயி�ம் சரிந்� வி�ந்� ெதால்ைல ெகா�த்த�. எதிேர பார்த்� நீந்திப்
பயனில்ைல. நீேராட்டத்ைத எதிர்த்� ேமற்�ப் பக்கம் நீந்தினால்தான்
காவிரித்�ைறகளில் ஏதாவெதான்றின் அ�ேக கைரேயறி மீள ���ம்.
கிழக்ேக ேபாகப் ேபாகக் கடல் ெந�ங்கிக் ெகாண்��ந்த�. நீ�ம் உப்�க்
கரிக்கத் ெதாடங்கிய�. ஆழம் அதிகமாவேதா� �தைலகளினால் ெப�ம்
எதிர்ப்�ம் கிழக்ேக ேபாகப் ேபாக மி�தியாகி வி�ேம என்� எண்ணி
ந�க்காவிரியில் தத்தளித்தான் இளங்�மரன். ெசய்வதற்� ஒன்�ம்
ேதான்றவில்ைல.

இந்தச் சமயம் பார்த்� மைழ�ம் ெபரிதாகப் ெபய்யத்
ெதாடங்கியி�ந்த�. நாற்�ற�ம் பனி ��னாற் ேபால மங்கலாகத் ெதரிந்தேத
தவிர ஒன்�ம் ெதளிவாகக் காண ��யவில்ைல. ேமகங்கள் தைலக்�ேமல்
ெதாங்�வ� ேபாலக் கவிந்� ெகாண்டன. காற்� ெவறி ெகாண்� வீசிய�.

அைலகள் ேமெல�ந்� சா�ன.

உயிர்கைள எல்லாம் காக்�ம் காவிரி அன்ைன தன் உயிைர�ம், அந்தப்
ேபைதப் ெபண்ணின் உயிைர�ம் பலிெகாள்ள வி�ம்பிவிட்டாேளா என்�
அவநம்பிக்ைகேயா� எண்ணினான் இளங்�மரன். நீேராட்டம் இ�த்த�,



உடல் தளர்ந்த�. ெபண்ணின் �ைம ேதாளில் அ�த்திய�. கால்கள் நிைல
நீச்�ம் இயலாமல் ேசார்ந்தன. நம்பிக்ைக தளர்ந்த�.

ஆனால் காவிரி அன்ைன இளங்�மரைனக் ைகவிட்� விடவில்ைல.

சிறிதள� ேசாதைனதான் ெசய்தாள். கிழக்� ேநாக்கி நீேராட்டத்ேதா�
நீேராட்டமாகக் கவனிப்பாரின்றி மிதந்� வந்த பட� ஒன்� இளங்�மர�க்�
மிக அ�கில் ெந�ங்கிச் ெசன்� ெகாண்��ந்த�. படகில் யா�ம்
இ�ப்பதாகத் ெதரியவில்ைல. நீராட்� விழா ஆரவாரத்தில்
பட�க்�ரியவர்களின் கவனத்ைத மீறி அ�த்�க் ெகாண்� வந்த அநாைதப்
பட�ேபால் ேதான்றிய� அ�. பலங்ெகாண்ட மட்�ம் �யன்� ஒ� ைகயால்
அந்தப் ெபண்ணின் உடைலப் பற்றிக் ெகாண்� இன்ெனா� ைகைய உயர்த்திப்
படைகப் பற்றினான் இளங்�மரன். நீரின் ேவகம் அவைன�ம் படைக�ம்
ேசர்த்� இ�த்த�. அவ�ம் விடவில்ைல. பட�ம் அவன் பி�த்த �ைம
தாங்காமல் ஒ� பக்கமாகச் சாய்ந்த�. அைர நாழிைக ேநரம் படேகா�ம்
நீேராட்டத்ேதா�ம் ேபாரா� �யன்� எப்ப�ேயா தன்ைன�ம், அந்தப்
ெபண்ைண�ம் பட�க்�ள் ஏற்றிக் ெகாண்டான் இளங்�மரன். பட�க்�ள்
ஏற்றிக்ெகாள்ள மட்�ம்தான் அவனால் ��ந்தேத ஒழியக் கடைலேநாக்கி
ஓ�ம் படைக எதிர்த் திைசயில் காவிரித் �ைறைய ேநாக்கி மறித்�ச்
ெச�த்த ��யவில்ைல. அப்ேபாதி�ந்த காற்றி�ம், மைழயி�ம்,
நீர்ப்பிரவாகத்தின் அ�ர ேவகத்தி�ம் அப்ப� எதிர்ப்�றம் படைகச்
ெச�த்�வ� ��யாத காரியமாக இ�ந்த�. காவிரி கடேலா� கலக்�ம்
சங்க�கத்ைத ேநாக்கி ெவறிெகாண்ட ேவகத்தில் இ�த்�க் ெகாண்�
ேபாயிற்� அந்தப் பட�. பட� ெசன்ற ேவகத்தினா�ம், அைலகளின்
அைசப்பினா�ம் உள்ேள கிடத்தியி�ந்த ெபண்ணின் தைல படகின் ��க்�
மரச் சட்டத்தில் ேமாதி இ�க்கலாயிற்�. இளங்�மரனின் உள்ளம் இைதப்
ெபா�த்�க் ெகாள்ள ��யாமல் வ�ந்திய�. அந்தப் ெபண்ணின் தைலைய
ெமல்லத் �க்கித் தன் ேமலங்கிையக் கழற்றி ம�த்� அவள் தைலக்�
அைணவாக ைவத்தான். அவள் தைல ேமாதி இ�ப்ப� நின்ற�.

ெப�மைழ ெபய்யேவ மைழநீர் படகில் சிறி� சிறிதாகத் ேதங்கலாயிற்�.

மிகச் சிறிய அந்தப் படகில் இ�வர் �ைம�டன் நீ�ம் ேதங்�வ� எவ்வள�
பயப்படத்தக்க நிைல என்பைத எண்ணியேபா� இளங்�மரன் தனக்கி�ந்த
சிறிதள� நம்பிக்ைகைய�ம் இழக்கத் ெதாடங்கினான். மனம் உ�தி
�ன்றிய�.



காவிரி கடேலா� கலக்�மிடம் ெந�ங்க ெந�ங்கப் படகின் ஆட்டம்
அதிகமாயிற்�. அைலக�ம் �ழிப்�க்க�ம் படைக ேம�ம் கீ�ம் ஆட்�
அைலத்தன. படகி�ள்ேள ேதங்கிய நீைர ��ந்தவைர அப்�றப்ப�த்த
�யன்� ேம�ம் ேம�ம் நீர் ேசர்ந்� ெகாண்��ந்த�ம், �யலில் உதிர்ந்த
அரசிைலயாகப் பட� அைலபட்ட ேபா�, மனித நம்பிக்ைககள்
�ன்றியவனாக இரண்� ைககைள�ம் ேமேல �க்கிக் �ப்பினான்,

இளங்�மரன். “�ம்�காைரக் காக்�ம் ெதய்வேம! சம்பாபதித் தாேய!

என்ைன�ம் இந்த அபைலப் ெபண்ைண�ம் காப்பாற்� நான் இன்�ம்
ெந�ங்காலம் வாழ ஆைசப்ப�கிேறன். என்ைன அழித்� விடாேத, என்
ஆைசகைள அழித்� விடாேத” என்� மன��க ேவண்�க் ெகாள்வைதத்
தவிர, ேவ� �யற்சி ஒன்�ம் அப்ேபா� அவ�க்�த் ெதன்படவில்ைல.



இன்ப விழிகள் இரண்�
ஊழிக் காலேம ெந�ங்கி வந்� விட்டேதா என அஞ்சினான் இளங்�மரன்.

கீேழ அைல அைலயாக நீர்க் கடல், ேமேல அைல அைலயாக ேமகக் கடல்.

ெந�ந்ெதாைல�க்� அப்பால் இ�ப்ப� ேபால் ெதரிந்� இல்லாததாய் ���ம்
ெதா�வானம் இப்ேபா� ெதரியவில்ைல. தன்ைன�ம், தன்னால்
காப்பாற்றப்பட்டவைள�ம், இ�வ�ைடய உயிர்கைள�ம் பற்றிேய
நம்பிக்ைகைய�ம், அதன் விைள�கைள�ம் ெதய்வத்தினிடம் ஒப்பைடத்�
விட்�ப் படகி�ள் ேசார்ந்� ஒ�ங்கிப் ேபாய் வீற்றி�ந்தான் இளங்�மரன்.

காைலயா, நண்பகலா, மாைலயா என்� ெபா�ைதப் பற்றிேய ெதரிந்�
ெகாள்ள இயலாதப� மைழ �ட்டடத்தில் �ழ்ந்� ெபாய்யி�ள் ஏமாற்றிக்
ெகாண்��ந்த�. ெபா��ம் அந்தப் ெபாய்யி�ளில் மைறந்தி�ந்த�.

இளங்�மரன் இ�ந்த பட� சங்க�கத்ைதக் கடந்� பல நாழிைகத்
ெதாைல� கட�க்�ள் அைலந்� திரிந்தாகி விட்ட�. காவிரியின்
சங்க�கத்�க்�க் கிழக்ேக ெதாைலவில் ந�க் கட�ள் ‘கப்பல் கரப்�’ என்ற
ஒ� திடல் இ�ந்த�. மண் திடலாகச் சிறிய மைல ேபான்� உயர்ந்�
ேதான்�ம் ேமட்� நிலத்தீ� அ�. ெதன்ைன மரங்கள் ெந�க்கமாகச்
ெசழித்� வளர்ந்� ேதான்�ம் அந்தத் தீ�க் �ன்றம் நீலக் கடலின் இைடேய
மரகதப் பச்ைச மைல ேபால் அழகாய்த் ெதரி�ம். சங்க�கத்திேலா, அதற்�
அ�கி�ள்ள ப�திகளிேலா நின்� கட�ள் பார்த்தால் நன்றாகத்
ெதரியக்��ய அந்தத் தீ�ம் மைழ�ட்டத்தினால் இன்� ெதரியவில்ைல.

காவிரியி�ம் கடற் பரப்பி�ள்�ம் இவ்வா� அைமந்தி�ந்த நிலத்
திடல்க�க்�த் ‘��த்தி’ என்� ெபயரிட்��ந்தார்கள். இத்தைகய தண்
மணல் ��த்திக�ம், தாம்�ந்�ைறக�ம், நீர்ப்பரப்ைபச் �ழ்ந்த ெபரிய
ெபரிய ேசாைலக�க்� ந�ேவ அைமக்கப்பட்ட ‘படப்ைப’ என்�ம் ேவனிற்
காலத்� வீ�க�ம் காவிரிப் �ம்பட்�னத்ைதச் �ற்றி மி�தியாக இ�ந்தன.

அவற்றில் ஏதாவ� ஒன்றின் அ�ேகயாவ� தன் பட� ஒ�ங்காதா என்�
எண்ணித் தவித்தான் இளங்�மரன். பட� ெந�ங்கட�க்�ள்
ெசன்�விட்டபின் இப்ப� எண்ணித் தவிப்பதற்�ம் வழியில்லாமற் ேபாயிற்�.



‘இனிேம�ம் நாம் தப்பி உயிர்பிைழக்க… வழியி�க்கிற�’ என்� அவன்
இ�தியாக நம்பிக் ெகாண்��ந்த ஒேர இடம் ‘கப்பல் கரப்�’ என்�ம்
தீ�த்திடல்தான், கடற்கைரேயாரங்களில் வசிக்�ம் பரதவர்க�ம், �ைற
�கத்�க்� வந்� ேபா�ம் கப்பல்களின் மீகாமகர்க�ம் ஒ�
காரணத்�க்காக அந்தத் தீைவக் ‘கப்பல் கரப்�’ என்� அைழத்தார்கள்.

காவிரிப்�ம் பட்�னத்திலி�ந்� �றப்பட்�ச் ெசல்கிற கப்பல்கைளக்
கைரயிலி�ந்� பார்க்க ��ந்த கைடசி எல்ைல அந்தத் தீ�தான். அதற்�ப்
பின் தீவின் ேதாற்றேம கப்பல்கைளக் கண் பார்ைவக்�த் ெதன்படாமல்
மைறத்� வி�ம். அ�ேபால ெவளிநா�களிலி�ந்� காவிரிப்�ம்
பட்�னத்�க்�ள் �ைழ�ம் கப்பல்க�ம் கப்பல் கரப்�த் தீ�க்� இப்பால்
��ந்த�ம் அந்தப் பக்கத்திலி�ந்� காண்பவர்க�க்�த் ேதாற்றம்
மைறந்�வி�ம். அப்ப�க் கப்பல்கள் கண்பார்ைவக்� மைறயக்
காரணமாயி�ந்த தீ� ஆைகயினால் தான் கப்பல் கரப்� என்�
அைழக்கப்பட்� வந்த� அந்தத் தீ�.

ந�க்கடலில் தன் ேபாக்காக வி�ந்� மிதக்�ம் மரகத மணியாரம்
ேபான்ற அந்தத் தீவின் ஓரமாக ஏதாவெதா� ப�தியில் பட� ஒ�ங்க
ேவண்�ம் என்ப�தான் இளங் �மரனின் சித்தத்தில் அப்ேபாதி�ந்த ஒேர
ஆைச. மைழ�ம் �ய�மாயி�ந்த அந்தச் சமயத்தில் கப்பல் கரப்பின�ேக
ஒ�ங்கினால் மற்ெறா� பய�ம் கிைடக்�ம். �ைற�கத்�க்� வ�ம்
கப்பல்க�ம், �ைற�கத்திலி�ந்� ேபா�ம் கப்பல்க�ம், கப்பல் கரப்ைப
ஒட்�ேய ெசல்வதனால், தீவிலி�ந்� மீண்�ம் நகர் தி�ம்ப எந்தக்
கப்பலிலாவ� ெசால்லி உதவிைய நாடலாம் என்� நிைனத்தி�ந்தான்
இளங்�மரன்.

அ�ட்ெசல்வ �னிவரின் மைற� பற்றிய ேவதைனைய�ம் பைடக்கலச்
சாைலயின் தனிைமைய�ம் மறந்� காவிரித்�ைற நீராட்� விழாவில்
ஆரவாரத்தில் கலந்� திரியலாம் என்�தான் கதக்கண்ணேனா�
வந்தி�ந்தான் அவன். ஆனால் நிைனத்தப� நடக்கவில்ைல.

நிைனயாதைவெயல்லாம் நடந்�விட்டன, ‘எந்தப் ெபண் தண்ணீரில்
�ழ்கினால் எனக்ெகன்ன வந்த�? அ� அவ�ைடய தைலெய�த்�’ என்�
கதக்கண்ணன் நிைனத்தைதப் ேபாலேவ தா�ம் நிைனக்க ��ந்தி�ந்தால்
இளங்�மர�க்� இந்தத் �ன்பங்கெளல்லாம் ஏற்பட்��க்கப் ேபாவதில்ைல.

என்ன ெசய்வ�? மனிதர்கைள நிைனத்தால் அவ�க்�
இரக்கமாயி�க்கிற�; அவர்க�ைடய �ணங்கைளப் �ரிந்� ெகாண்டால்



ேகாபம் வ�கிற�. �தன்�தலாக ஓவியன் மணிமார்ப�க்� உதவ
ேநர்ந்தைத நிைனத்�க் ெகாண்டான் அவன். பிற�க்காகத்
�ன்பப்ப�கிறவர்கள் தங்க�க்காக�ம் ேசர்த்�த் �ன்பப்பட
ேவண்�யி�க்கிறெதன்பைத இளங்�மரன் பல அ�பவங்களால் விளங்கிக்
ெகாண்��ந்தா�ம், பிற�க்� உதவப் ேபானதன் காரணமாகத் தனக்�
வம்பி�த்� விட்�க் ெகாள்�ம் சம்பவங்கேள ெதாடர்ந்� ஏற்ப�வதனால்
அவன் மனம் சற்ேற இ�கியி�ந்த�. எனி�ம் அ� அ�க்க� ெநகி�ம்
சம்பவங்க�ம் ேநர்ந்தன.

அன்� காவிரிக் கைரயில் நின்� ெகாண்��ந்த ேபா� அந்தப் ெபண்
நீரில் �ழ்கியைதக் கண்� அவ�ைடய இ�கிய மன�ம் இளகிய�.

வ�ம்ேபா� உலக அறவிைய�ம் இலஞ்சி மன்றத்ைத�ம் �ற்றிப் பார்த்�விட்�
வந்தி�ந்ததனால் காவிரித் �ைறயில் நிற்�ம் ேபா� உலகத்� இன்ப
�ன்பங்கைள எண்ணி வியந்� ெநகிழ்ந்� சிந்தைனயிலாழ்ந்த
மனத்தினனாக இ�ந்தான் அவன். காவிரியில் ஒ� ெபண் �ழ்கியைதக்
கண்டேபா� அவன் தன் மனத்தில் ‘என்�ைடய தா�ம் ஒ� காலத்தில்
இப்ப� இளம் ெபண்ணாக இ�ந்தி�ப்பாள். இ�ேபான்ற நீராட்� விழா நாளில்
அவல் அடக்கிக் ெகாண்� காவிரியில் நீந்தியி�ப்பாள்’ என்� எண்ணிக்
ெகாண்��ந்தான். ‘எவ்வள�தான் திறைமயாக நீந்தத் ெதரிந்தவளாக
இ�ந்தா�ம் அவள் விக்கியாவ� �ச்சடக்க ��யாமல் தவறிக் ��த்த
நீ�டன் �ைரேயறியாவ�, நீந்த ��யாமல் தளர்ந்� வி�வ� இயல்�தாேன’

என்� நிைலைமையப் �ரிந்� ெகாண்�தான் உதவ �ன் வந்தி�ந்தான்
அவன். அ� இவ்வள� ெபரிய உதவியாக நீண்� வி�ம் என்� அப்ேபா�
அவன் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

இங்ேக தான் ந�க்கடலில் தத்தளித்�க் ெகாண்��க்�ம் இேத
ேநரத்தில் கழார்த் �ைறயில் கதக்கண்ணன், �ல்ைல, வளநா�ைடயார்
�வ�ம் தன்ைனப் பற்றி என்ன நிைனத்� எப்ப� உைரயா�க்
ெகாண்��ப்பார்கள் என்� கற்பைன ெசய்ய �யன்ற� அவன் சிந்தைன.

மைழயினா�ம், காற்றினா�ம் நீராட்� விழாேவ சீர் �ைலந்� மக்கெளல்லாம்
தா�மாறாகச் சிதறி நகரத்�க்�ள் தி�ம்பிப் ேபாயி�ப்பார்கேளா என்�
அவன் ஐய�ற்றான்.

‘இேதா படகில் �வண்� கிடக்�ம் இந்தப் ெபண்�க்� உதவ ேந�ம்
என்பதற்காகேவ இன்� நான் நீராட்� விழா�க்� வர ேநர்ந்தி�க்க
ேவண்�ம். என்�ைடய ஒவ்ெவா� நா�ம், நிகழ்ச்சிக�ம், திட்ட�ம்



ெதாடர்பில்லாமல் கழிவதாக நான் நிைனப்ப�தான் பிரைம. ெதாடர்பில்லாமல்
ேதான்�ம் ஏேதா ஒ� ெதாடர்� திட்டமிட்�த்தான் எல்லாம் ெசய்கிற�
ேபா�ம்’ என்� நிைனந்� மனத்ைதத் ேதற்றிக் ெகாண்� கப்பல் கரப்�த்
திடலின் கைர ெதன்ப�கிறதா என்பைத ஆவேலா� கவனிக்கலானான்
இளங்�மரன். கைர ெதரியவில்ைல. ஆனால் கைரைய ெந�ங்�ம்
அறி�றிகள் ெதரிந்தன. கடல் அைலகளில் அ�கின ெதன்ைன
மட்ைடக�ம், சி�சி� ��ம்ைபக�ம், ேவ� பல இைல தைழக�ம் மிதந்�
வந்தன. இந்த அைடயாளங்கைளக் கண்� அவன் �கம் சிறி� மலர்ந்த�.

கப்பல் கரப்பில் இறங்கி அந்தப் ெபண்ணின் மயக்கத்ைதத் ெதளியச் ெசய்�
அவைள�ம் அைழத்�க் ெகாண்� அவ்வழியாகத் �ைற�கத்�க்�ச்
ெசல்�ம் கப்பல் ஒன்றில் இடம்பி�த்� நக�க்�ள் ெசன்�விடலாம் என்�
அவன் தீர்மானம் ெசய்� ெகாண்டான். நக�க்�ள் ெசன்� அந்தப்
ெபண்ைண அவள் இல்லத்திற்�க் ெகாண்� ேபாய்ச் ேசர்த்த பின் ேநேர
�றவீதிைய அைடந்� கதக்கண்ணைன�ம், �ல்ைலைய�ம், அவர்கள்
தந்ைதைய�ம் சந்திக்கலாெமன எண்ணிக் ெகாண்��ந்தான் அவன்.

நீராட்� விழா விலி�ந்� மைழயினால் கைலந்� ேபாய்க் கதக்கண்ணன்
�தலியவர்கள் வீ� தி�ம்பியி�ப்பார்கெளன்� அவன் அ�மானம் ெசய்�
ெகாண்��ந்ததனால் அவர்கைளப் �றவீதியிேலேய தான் தி�ம்பிச் ெசன்�
சந்திக்கலாெமன்ப� அவன் தீர்மானமாயி�ந்த�.

சிறி� ெதாைல� ெசன்றபின் ‘கப்பல் கரப்�த் தீ�’ மங்கலாகத்
ெதரிந்த�. காற்றில் அங்�ள்ள ெதன்ைன மரங்கள் ேபயாட்டேம
ஆ�க்ெகாண்��ந்தன. அந்தத் தீவின் கைரையக் கண்ட�ம்தான்
சம்பாபதித் ெதய்வம் தன்ைனக் காப்பாற்றி விட்டெதன்� நம்பிக்ைக
இளங்�மர�க்� ஏற்பட்ட�. படகிலி�ந்� இறங்கிக் கைர ஏ�வதற்காக
அந்தப் ெபண்ைண அவன் �க்கியேபா� அவ�ம், நீ�மாகக் �மட்�க்
�மட்�, வாந்தி எ�த்தாள் அவள். இளங்�மரனின் ெபான் நிறத் ேதாள்களில்
அவள் உமிழ்ந்த அவ�ம் நீ�ம் ஒ�கி வ�ந்தன. ஓர் உயிைரக்
காப்பாற்�கிேறாம் என்ற ெப�மிதத்தில் அவற்ைற ெயல்லாம் ெபா�த்�க்
ெகாண்டான் இளங்�மரன். ‘அ�க்�ப் படாமல் பிற�க்� உதவி ெசய்�விட
நிைனத்தால் உலகத்தில் உதவிகேள இல்லாமற் ேபாய் வி�ம்’- என்�
நிைனத்தேபா� அவ�க்� அவள் வாந்தி எ�த்த� ெவ�ப்பதற்�ரியதாகப்
படவில்ைல.

கப்பல் கரப்�த் தீவில் ஈரமான ெசம்மண் தைரயில் அந்தப் ெபண்ைணத்
�க்கிக் ெகாண்� நடந்தேபா� இளங்�மரனின் மனம் க�ைண மயமாக



ெநகிழ்ந்தி�ந்த�. பிற�க்� உதவி ெசய்வதில் இ�க்கிற மகிழ்ச்சி
பிறரிடமி�ந்� உதவிையப் ெப�வதில் இ�க்க ��யாெதன்� எப்ேபா�ம்
அவ�க்� ஒ� க�த்� உண்�. அைதேய மீண்�ம் நிைனத்�க் ெகாண்�
மகிழ்ந்தான் அவன்.

அந்தச் சமயத்தில் கப்பல் ஒன்� அவ்வழிேய �ம்�காரின்
�ைற�கத்ைத ேநாக்கி வ�வைத அவன் கண்டான். உடேன தான் �மந்�
ெகாண்��ந்த ெபண்ணின் உடைல ஒ� மரத்த�யில் கிடத்திவிட்�க் கப்பைல
அைழப்பதற்� விைரந்தான். மைழ�ம், காற்�மான அந்த ேநரத்தில்தான்
உதவி ேகா�வ� கப்பலிலி�ப்பவர்க�க்�த் ெதரிய ேவண்�ெமன்பதற்காகத்
தீவிேலேய மிக�ம் ேமடான ஓர் இடத்தில் ேபாய் நின்� �வினான் அவன்.

�வி�ம் ைககைள ஆட்��ம் ெவ�ேநரம் �யன்�ம் அந்தக் கப்பலில்
இ�ந்தவர்கள் கவனம் அவன் பக்கம் தி�ம்பவில்ைல. அவ�ைடய
�க்�ரைலக் காற்� அ�த்�க் ெகாண்� ேபாய்விட்ட�. ேதாற்றத்ைதத்
ெதாைல�ம் மைழ�ம் ெதரியவிடாமற் ெசய்�விட்டன, ‘இன்�ம் ஏதாவ�
கப்பல் வ�கிறதா’ என்� கவனித்�க் ெகாண்� அங்ேகேய நின்றான்
இளங்�மரன். கப்பல்கள் வந்தன, ேபாயின. ஆனால் ஆதர� ேத�க்
�க்�ரலிட்ட அவைனத்தான் அைவ கவனிக்கவில்ைல. ெவ�ேநரத் �க்�ப்
பின்�, ‘இனி�ம் கப்பல்கைள நம்பிக் காத்தி�ப்பதில் பயனில்ைல’ என்ற
���டன் அந்தப் ெபண்ைண விட்� வந்த இடத்�க்�த் தி�ம்பினான்
இளங்�மரன். மைழ �ட்டப் ெபாய்யி�ேளா� ெமய்யி�ளாகிய இரவின்
க�ைம�ம் கலந்த தீவி�ள் ஒளி மங்கி அந்தகாரம் கவிந்� ெகாள்ள
�ற்பட்��ந்த�. ‘இன்�ம் சிறி� ேநரத்தில் நன்றாக இ�ட்�வி�ேம’ என்ற
கவைலேயா� தி�ம்பி வந்த இளங்�மரன் அங்ேக அந்தப் ெபண் தானாகேவ
மயக்கம் ெதளிந்� எ�ந்� நின்� ெகாண்��ப்பைதப் பார்த்� வியந்தான்.

அவ�ைடய நிைல அவன் கவைலைய ஓரள� �ைறத்த�. அவன் அ�கில்
வந்த ேபா�ம் அவள் அவைனக் கவனிக்கவில்ைல. எதிர்ப் பக்கமாகக்
கடைலப் பார்த்தவா� �ந்தைல அள்ளி ��த்�க் ெகாண்��ந்தாள் அவள்.

நீரில் நைனந்� ெவ�த்தி�ந்ததனால் ெவண் தாமைரப் �ப் ேபான்ற
அவ�ைடய சிறிய பாதங்களில் ெசம்பஞ்�க் �ழம்� தீட்�னாற்ேபால் தீவின்
ஈரச் ெசம்மண் நிறம் �சி அலங்காரம் ெசய்தி�ந்த�. ெதப்பமாக நைனந்த
நிைலயில் �ளிரில் உத�ம் மணிப்�றாைவப் ேபால் அவள் ெபான்�டல்
ந�ங்கிக் ெகாண்��ந்த�. ெவண் சங்�ேபால் நளினமாகத் ேதான்றிய
அவள் க�த்�ப் பின்�றம் பிடரியில் �த்� �த்தாக நீர்த்�ளிகள் உ�ண்�



ஒட்��ம் ஒட்டாம�ம் சிதறின. அைவ �த்தாரம் ேபால் ேதான்றின.

இளங்�மரன் ெமல்லிய �ரலில் அவளிடம் �றினான்:

“ெபண்ேண! உன்ைனக் காப்பாற்றியதற்காகப் ெப�ைமப்பட்�க்
ெகாண்��ப்பவைன நீ சிறி� தி�ம்பிப் பார்க்கலாேம…”

ேதாைக ெபாலியத் ேதாற்றமளிக்�ம் ெபண் மயில் ேபால் அவள்
தி�ம்பினாள்; அவள் �கத்தில் நைக மலர்ந்த�.

அந்த �கத்ைதப் பார்த்� இளங்�மரன் அதிர்ந்� ேபாய் நின்றான்.

அவன் �கத்தில் ெவ�ப்�ம் க�ைம�ம் பரவின.

“நீயா?… உன்ைனயா நான் இவ்வள� சிரமப்பட்�க் காப்பாற்றிேனன்?”

“ஏன்? நான் காப்பாற்�வதற்�த் த�தி�ைடயவளில்ைலயா?” என்�
ேகட்டாள் �ரமஞ்சரி. அவள் �கத்தி�ம், கண்களி�ம், இதழ்களி�ம்
��ம்�ச் சிரிப்�க் �லவித் ெதரிந்த�. அவ�ைடய இன்ப விழிகள்
இரண்�ம் அவைன வி�ங்கி வி�வ� ேபால் பார்த்தன.



க�ைண பிறந்த�!

கப்பல் கரப்�த் தீ� இ�ளில் �ழ்கி விட்ட�. மைழ�ம் காற்�ம் �ன்பி�ந்த
க�ைம �ைறந்தி�ந்தன. பைகவர்கைளப் ேபால் ஒன்�ம் ேபசிக்
ெகாள்ளாமல் இ�ளில் எதிெரதிேர உட்கார்ந்� ெகாண்��ந்தார்கள்
�ரமஞ்சரி�ம் இளங்�மர�ம். கடல் இ�ந்த இடம் ெதரியாவிட்டா�ம்
கப்பல்கள் ேபாவ�ம் வ�வ�மாக இ�ந்ததனால் ெதாைலவில் ஒளிப்
�ள்ளிகள் ெதரிந்தன.

ந�ங்�ம் �ளிர். இ�வர் உடலி�ம் ஈர உைடகள். இ�வர் வயிற்றி�ம்
பசி, இ�வர் மனத்தி�ம் எண்ணங்கள். இ�வர் எண்ணங்களி�ம்
�யரங்கள், அைமதியில்ைல; உள்�ம் இல்ைல - �றத்தி�ம் இல்ைல. நீண்ட
ேநர ெமௗனத்�க்�ப் பின் �ரமஞ்சரியின் ேகள்வி இளங்�மரைன ேநாக்கி
ஒலித்த�:

“என்ைனக் காப்பாற்றியைத நீங்கள் வி�ம்பவில்ைலதாேன?”

“…”

இளங்�மரனிடமி�ந்� பதில் இல்ைல.

“நான் கடேலா� சீரழிந்� இறந்� ேபாயி�ந்தால் உங்க�க்�த்
தி�ப்தியாகியி�க்�ம் இல்ைலயா?”

“…”

“என் ேகள்விைய மதித்� எனக்�ப் பதில் ெசால்வ� �ட உங்க�க்�க்
ேகவலம் ேபாலி�க்கிற�?”

“…”



�ரமஞ்சரி எ�ந்� நின்றாள். ெமல்லிய வி�ம்பல் ஒலி அவள் நின்�
ெகாண்��ந்த இடத்திலி�ந்� ஒலித்த�. இளங்�மரன் அைதக் ேகட்�ம்
அைசயாமல் கற்சிைல ேபால் அமர்ந்தி�ந்தான்.

எ�ந்� நின்ற அவள் கடைல ேநாக்கி ேவகமாக நடக்கலானாள்.

நைடயில் பாய்ந்ேதா�ம் ெவறி, ெநஞ்சில் தவிப்�க்கள், அைதக் கண்�
இளங்�மரனின் கல் ெநஞ்சில் எங்ேகா சிறி� க�ைண ெநகிழ்ந்த�. எ�ந்�
நின்� அவைளக் ேகட்டான்.

“நில்! எங்ேக ேபாகிறாய்?”

“எங்ேகயாவ� ேபாகிேறன்? எங்ேக ேபானால் உங்க�க்ெகன்ன? உங்கள்
மனத்தில்தான் எனக்� இடம் கிைடயா�! கடலில் நிைறய இடமி�க்கிற�.”

“இ�க்கலாம்! ஆனால் நான் உன்ைனச் சாகவிட மாட்ேடன். நீ என்னால்
காப்பாற்றப்பட்டவள். ெதரிந்ேதா ெதரியாமேலா, வி�ம்பிேயா வி�ம்பாமேலா
உன்ைனக் காப்பாற்றிவிட்ேடன். என்�ைடய அன்ைப நீ அைடய ��யா�;

ஆனால் க�ைணைய அைடய ���ம்.”

�ரமஞ்சரி நின்றாள். அவ�க்�க் ேகட்�ம்ப� இைரந்� சிரித்தாள்.

“அன்பில்லாமல் க�ைணயில்ைல. எல்ைலைய உைடய� அன்�.
எல்ைலயற்ற� க�ைண. அன்� �திர்ந்�தான் க�ைணயாக மலர
ேவண்�ம். அன்ேபயில்லாத உங்கள் க�ைணைய நான்
அங்கீகரிப்பதற்கில்ைல.”

“உன்னிடந் தர்க்கம் �ரிய நான் வி�ம்பவில்ைல. உன் சிரிப்�க்�ம்
பார்ைவக்�ம் நான் ேதாற்� நிற்ப�தான் அன்� என்� நீ
நிைனப்பதாயி�ந்தால் அைத ஒ�ேபா�ம் என்னிடமி�ந்� அைடய ��யா�.

எனக்� ெபா�வாக இரக்கம் உண்�. ெபா�வான க�ைண உண்�. அ� உன்
ேம�ம் உண்�. ஈ, எ�ம்� �தல் எல்லா உயிர்கள் ேம�ம் உண்�.”

“அப்ப�க் க�ைணைய�ம், இரக்கத்ைத�ம் ெபா�வாகச் ெச�த்தக்
கட�ள் இ�க்கிறார். நீங்கள் ேதைவயில்ைல. மனிதர்கள்,

மனிதர்களிடமி�ந்�, மனித நிைலயில் எதிர்பார்க்�ம் ஈர�ம், பாச�ம்
இைணந்� �ைழந்த உலகத்� அன்�தான் உங்களிடமி�ந்� எனக்�
ேவண்�ம்.”



“அந்த அன்ைப நான் உனக்�த் த�வதற்கில்ைல.”

“ேவ� யா�க்�த் த�வதாக உத்ேதசேமா?”

“யா�க்�ேம த�வதற்கில்ைல. அந்த அன்ைப என் தாயின் கால்களில்
வி�ந்� கத�வதற்காகச் ேசர்த்�க் ெகாண்� வ�கிேறன் நான்.

உலகத்திேலேய நான் அன்� ெச�த்�வதற்� ஒ�த்திதான் பிறந்தி�க்கிறாள்.

அவள் யாெரன்� எனக்ேக ெதரியவில்ைல. அவ�க்காகத்தான் என்
இதயத்தில் அன்� ேதங்கியி�க்கிற�. அவ�க்� �ன்னால்தான் நான்
கண்ணில் நீர் ெநகிழ “அம்மா” என்� �ைழய ���ம். �ரதிர்ஷ்டவசமாக
அவள் யாெரன்� இ�வைர எனக்�த் ெதரியவில்ைல. அவைளப்
பார்க்கிறவைர நான் பார்த்�க் ெகாண்��க்கிற ெபண்கெளல்லாம் என்
கண்க�க்� அவளாகேவ ெதரிகிறார்கள்.”

“எனக்�த் தாய் இ�க்கிறாள். ஆகேவ அந்த வைகயிற் க�ைணக்�க்
�ைறவில்ைல. ஆனால் தா�ம், தந்ைத�ம் ெச�த்�கிற அன்� மட்�ம்
இப்ேபா� என் மனத்ைத நிைற� ெசய்யவில்ைல? உங்கைளப்ேபால்
ஒ�வ�ைடய மனத்திலி�ந்� என்ைனப்ேபால் ஒ�த்தியின் மனம் எைதேயா
ெவற்றி ெகாள்வதற்�த் தவிக்கிறேத.”

அவள் இப்ப�ச் சிரித்�க் ெகாண்ேட ேகட்டேபா� ம�ப��ம்
இளங்�மரனின் �ரல் சினத்ேதா� சீறி ஒலித்த�.

“அந்த ெவற்றி உனக்�க் கிைடக்�ெமன்� நீ கனவி�ம் நிைனக்காேத
ெபண்ேண! உன் தந்ைதயார் ேசர்த்�க் �வித்தி�க்கிற ெசல்வத்�க்�
ஆைசப்பட்�ச் ேசாழநாட்� இளவரசேன உன்ைன மணந்� ெகாள்ள
�ன்வந்தா�ம் வரலாம். ஆனால் இளங்�மரன் வர மாட்டான். உன் தந்ைதயார்
ெபான்ைன�ம் மணிைய�ம் தான் ெசல்வமாகச் ேசர்த்தி�க்கிறார். ஆனால்
இளங்�மரன் தன்மானத்ைத�ம், ெச�க்ைக�ேம ெசல்வமாகச்
ேசர்த்தி�க்கிறான் என்பைதத் ெதரிந்� ெகாள்.”

எதிேர தள்ளி நின்றி�ந்த �ரமஞ்சரி இளங்�மர�க்� மிக அ�கில்
வந்தாள். அ�ைக�ம், சிரிப்�மின்றி உ�தியான எண்ணம் மட்�ேம
ெவளிப்ப�ம் �ரலில் ஏேதா சபதம் ேபா�வ�ேபால் அவனிடம் �றலானாள்.

“ஐயா! இந்த இ��ம், மைழ�ம், காற்�ம், கட�ம் சாட்சியாக
உங்க�க்�ச் ெசால்கிேறன். தன்மானத்ைத�ம், ெச�க்ைக�ம்



உங்கைளவிடக் �ைறவாக நான் ேசர்க்கவில்ைல. உங்களி�ம் பல மடங்�
அதிகமாகச் ேசர்த்தி�ந்ேதன். அைத அழித்� என் மனத்ைதப் பலமில்லாமல்
ெநகிழ்ந்� ேபாகச் ெசய்த� யார் ெதரி�மா?”

“யார்…?”

“ேகள்விையப் பார்! ெசால்லித்தான் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�மா?
நீங்கள்தான்!… நீங்கேள தான்.”

“நான் என்�ைடய தன்மானத்ைத�ம், ெச�க்ைக�ம் வளர்ப்பதற்�
�யல்வ� உண்ேட தவிரப் பிற�ைடய தன்மான�ம் ெச�க்�ம் அழிவதற்�
�யன்றதாக எனக்� நிைனவில்ைலேய?”

“எப்ப� நிைனவி�க்�ம்? உங்கள் ெச�க்� வள�ம் ேபாேத என்
ெச�க்�. அழிந்� உங்க�க்� உரமாகிக் ெகாண்��க்கிறேத? �
அழிந்�தாேன கனி?”

இளங்�மரன் திைகத்�ப் ேபானான். அவ�ைடய சாமர்த்தியமான
ேபச்சில் அவன� உணர்�களின் இ�க்கம் சிறி� சிறிதாக உைடந்�
ெகாண்��ந்த�.

“ேசாழ இளவரசன் மட்�மில்ைல. அகில உலகி��ள்ள எல்லா
இளவரசர்க�ம் வந்தா�ம் என் மனத்ைதத் ேதாற்க விடமாட்ேடன். என்
தந்ைதயாரின் ெசல்வம் எனக்�த் �சிையப் ேபாலத்தான், பதவி, ��ப்
ெப�ைம எல்லாம் அப்ப�ேய! ஆனால் நான் என் மனம் அழிந்� ஏங்கி நிற்�ம்
நிைல ஒன்� உண்�. அ� இப்ேபா� என் எதிரில் நின்� ெகாண்��ப்பவரின்
அழகிய கண்க�க்� �ன் ேதான்�ம் நிைலதான்.”

உணர்� மயமாகிவிட்ட அவ�க்� என்ன பதில் ெசால்வெதன்�
ேதான்றாமல் தயங்கி நின்றான் இளங்�மரன். கப்பல் கரப்�த் தீவில் எங்ேகா
�தரில் மலர்ந்� ெகாண்��ந்த தாழம்� மணம் காற்றில் கலந்� வந்� அவன்
நாசிைய நிைறத்த�. இந்த மணத்ைதத்தான் அன்ெறா�நாள்
ைககளிலி�ந்�ம் மனத்திலி�ந்�ம் க�வித் தீர்த்தி�ந்தான் அவன். இன்�
அேத மணம் மிக அ�கில் கமழ்கிற�.

கீேழ �னிந்� அவன் பாதங்கைளத் தன் �விரல்களால் தீண்� வணங்க
�யன்றாள் �ரமஞ்சரி. இளங்�மரன் தன் பாதங்கைளப் பின்�க்� இ�த்�



விலகிக் ெகாண்டான். அவன் இ�த்�க் ெகாண்ட ேவகத்ைத�ம் �ந்திக்
ெகாண்� வந்� பாதத்தில் அவ�ைடய கண்ணீர் �த்� ஒன்�
சிந்திவிட்ட�. அவள் ஏமாற்றத்ேதா� எ�ந்தாள்.

“நீங்கள் என்ைனக் க�ைமயாகச் ேசாதிக்கிறீர்கள்.”

“ெதய்வம் எனக்� என் தாையக் காண்பிக்காமல் இைதவிடக்
க�ைமயாகச் ேசாதிக்கிற� ெபண்ேண?” எனக் �றிக்ெகாண்ேட
மரத்த�யில் உட்கார்ந்தான் இளங்�மரன். அவள் நின்�
ெகாண்ேடயி�ந்தாள். இ�வ�க்�மிைடேய அைமதி நிலவிய�.

சிறி� நாழிைகயில் ேசார்� மிகேவ அப்ப�ேய ஈரத் தைரயில் சாய்ந்�
ப�த்�க் ெகாண்�விட்டான் இளங்�மரன். அவள் மட்�ம் �ன்ேபாலேவ
நின்� ெகாண்��ந்தாள்.

“ஏன் நின்� ெகாண்ேடயி�க்கிறாய்?”

“நிற்காமல் ேவெறன்ன ெசய்வ�?”

“வி�வதற்��ன் ஒன்�ம் ெசய்வதற்கில்ைல! வி�ந்த பின் ஏதாவ�
கப்பலில் இடம் பி�த்� ஊர் தி�ம்பலாம்! அ�வைர இப்ப�ேய நிற்கப்
ேபாகிறாயா?”

அவன் தைலப்பக்கத்தில் வந்� அவள் ெமல்ல உட்கார்ந்� ெகாண்டாள்.

அந்த உரிைம�ம், ெந�க்க�ம் சற்� மிைகயாகத் ேதான்றின அவ�க்�.

“அேதா அந்த மரத்த�யில் ேபாய்ப் ப�த்�த் �ங்�” என்� பக்கத்திலி�ந்த
ேவெறா� மரத்ைதக் காண்பித்தான் இளங்�மரன்.

“அங்ேக ேபாகமாட்ேடன். பயமாயி�க்�ம் எனக்�.”

“பயப்ப�வதற்� இந்தத் தீவில் ஒன்�மில்ைல.”

“நீங்கள் இ�க்கிறீர்கேள” என்� ��ம்�த்தனமாகச் ெசால்லிச் சிரிக்க
நிைனத்தாள் �ரமஞ்சரி. ஆனால் அப்ப�ச் ெசால்லவில்ைல. பயத்தினால்
நாேவ ெசால்�க்�த் தைடயாகிவிட்ட�. ’



“பயப்ப�வதற்� ஒன்�மில்ைல என்பேத எனக்� ஒ� பயமாகிவி�ம்.
ஈரத் தைரயில் தைலக்� ஒன்�ம் ைவத்�க் ெகாள்ளாமல் ப�த்�த் �ங்கிப்
பழக்கமில்ைல எனக்�. நான் இப்ப�ேய நிற்கிேறன் என்� ம�ப��ம்
எ�ந்தி�க்கப் ேபானவைளக் ைகப்பற்றி உட்காரைவத்தான் இளங்�மரன்.

அவன் ைகத் தன் ைகையத் தீண்�ய அந்த விநா�, அவள் ெநஞ்சில் �க்கள்
�த்தன. மணங்கள் மணந்தன. ெமன்ைமகள் �ரிந்தன. தன்ைமகள்
நிைறந்தன.

“இேதா இப்ப� இதன் ேமல் தைல ைவத்� உறங்�” என்� தன் வல�
ேதாைளக் காட்�னான் இளங்�மரன். �ரமஞ்சரி �தல் �தலாக அவ�க்�
�ன் நாணித் தைல கவிழ்ந்தாள்.

“ஏன் ேபசாமல் இ�க்கிறாய்? உனக்�த் தைலயைண இன்றி உறக்கம்
வராெதன்றால் என் ைகைய அைணயாகத் த�கிேறன். இ� ெபா�வாக
உன்ேமல் எனக்� ஏற்ப�ம் க�ைணையக் ெகாண்� நான் ெசய்�ம் உதவி.
வி�ம்பினால் ஏற்�க்ெகாள், இல்லாவிட்டால் நின்� ெகாண்ேட இ�”

என்றான் க�ைமயாக.

ெசம்ெபான் நிறத்�ச் ெசங்கமலப் �வைண ேபான்ற அவன் வல�
ேதாளில் தைல சாய்த்தாள் �ரமஞ்சரி. அவள் மனத்தில் நிைன�கள் மிக
ெமல்லிய அ�ம்�களாக அ�ம்பிக் ெகாண்��ந்தன.

அப்ேபா�, “ெபண்ேண ! இப்ேபா� இன்றிர� என் தாேயா� இந்தத்
தீவில் தங்க ேநர்ந்� அவ�க்�த் தைலயைண இல்லாமல் உறங்க ��யா�
ேபாயி�ந்தா�ம் இேத வல� ேதாைளக் க�ைணேயா� அவ�க்�
அளித்தி�ப்ேபன் நான். பிற�க்� உத�வேத ெப�ைம. அ��ம்
இயலாதவர்க�க்� உத�வ� இன்�ம் ெப�ைம” என்� நிர்மலமான �ரலில்
�றினான் இளங்�மரன்.

“நான் ஒன்�ம் இயலாதவளில்ைல, எனக்� உங்களிடமி�ந்� அன்�
ேவண்�ம்; க�ைண ேவண்�யதில்ைல” என்� சீற்றத்ேதா� அந்தத்
ேதாைளத் தள்ளி விட்�த் �ள்ளி எ�ந்தாள் �ரமஞ்சரி. அவள் இதயத்�
ஆைச அ�ம்�கள் வா� உதிர்ந்தன.



உள்ளத்தில் ஒ� ேகள்வி
பரி�ம், ஏக்க�ம், பசி�ம், �ளி�மாகக் கழிந்த அந்த நீண்ட இர�க்�பின்
கப்பல் கரப்�த் தீவில் ெபா�� �லர்ந்தேபா� மங்கல நீரா� எ�ந்த
கன்னிைகேபால் தீ� ��வ�ம் �த்தழ� �த்தி�ந்த�. மைழ இர�க்�ப்
பின்னர் வி��ம் காைல ேநரத்�க்� எப்ேபா�ேம மி�ந்த வனப்� உண்�.

தன்ைம�ம் மலர்ச்சி�மாக வி�ந்த அந்தக் காைலப் ேபாதில் இளங்�மர�ம்
�ரமஞ்சரி�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் ேபசிக் ெகாள்ளவில்ைல. ெவளிேய எங்�ம்
�ளிர்ச்சி, எங்�ம் மலர்ச்சி. அவர்கள் இ�வர் ெநஞ்சங்களில் மட்�ம்
ெவம்ைம�ம், பிணக்�ம் விைளந்தி�ந்தன. �தலில் இளங்�மரன்தான்
�யில் நீங்கிக் கண் விழித்� எ�ந்தி�ந்தான். அப்ேபா� �ரமஞ்சரி
எதிர்ப்�றமி�ந்த ேவெறா� மரத்த�யில் உட்கார்ந்த ப�ேய சாய்ந்� கண்��த்
�ங்கிக் ெகாண்��ந்தாள். அவைள எ�ப்� வதற்காக அ�கில் ெசன்�
நின்� ெகாண்� இரண்� ைககைள�ம் ேசர்த்�த் தட்�
ஓைச�ண்டாக்கினான் இளங்�மரன். அந்த ஓைசையக் ேகட்� வாரிச்
��ட்�க் ெகாண்� எ�ந்� நின்றாள் அவள். எதிேர அவைனப் பார்த்த�ம்
ேகாபத்ேதா� �கத்ைத ேவ� பக்கமாகத் தி�ப்பிக் ெகாண்டாள். சி�
�ழந்ைதையப் ேபால் சீற்றம் ெகாண்டா�ம் அந்தப் ெபண்ணின் நிைலையக்
கண்� தனக்�ள் ெமல்லச் சிரித்�க் ெகாண்டான் அவன்.

அவ�ைடய ேகாலத்ைத�ம், பிணக்ைக�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல்
நகரத்�க்�ச் ெசல்�ம் கப்பல்கைளக் �வியைழத்� ஏதாவ� கப்பலில் இடம்
ெபற்�க் ெகாள்ள �யல்வதற்காக ேமட்�ல் ஏறினான் இளங்�மரன்.

விைரவில் அவன� �யற்சி பயனளித்த�. பச்ைசக் கற்�ரத்ைத�ம்
வைளகைள�ம், பட்�க்கைள�ம் ஏற்றிக் ெகாண்� சீன ேதசத்திலி�ந்�
�ம்�கார்த் �ைற�கத்ைத ேநாக்கி வந்� ெகாண்��ந்த சீனத்�க் கப்பல்
ஒன்� இளங்�மரனின் �ப்பாட்�க்�ச் ெசவி சாய்த்த�. மாதக் கணக்கில்
கடற்பயணம் ெசய்� �ைற�கத்ைத அைடவதற்கி�ந்த அந்தக் கப்பலில்
�ரமஞ்சரிக்�ம் இளங்�மர�க்�ம் இடம் கிைடத்த�. கப்ப�க்�ள் ஏறிய
பின்�ம் இளங்�மர�ம், �ரமஞ்சரி�ம் ஒ�வேராெடா�வர் ேபசிக்



ெகாள்ளாமல் �கத்ைதத் தி�ப்பிக் ெகாண்�தான் இ�ந்தார்கள். கப்பல்
நிைறயக் கற்�ரம் மணந்� ெகாண்��ந்த�.

கப்பலின் தைலவன் மிக�ம் இளகிய மன�ள்ளவனாக இ�ந்தான்.

நைனந்�ம், கசங்கி�மி�ந்த அவர்கள் ஆைடகைளக் கண்� மனம் இரங்கி,
“இவற்ைற அணிந்� ெகாண்� பைழய ஆைடகைளக் கைளந்ெதறி�ங்கள்”

என்� �த்தம் �திய பட்டாைடகைளக் ெகாண்� வந்� அவர்களிடம்
அளித்தான் அந்தச் சீனத்�க் கப்பலின் தைலவன்.

“பட்�க்களின் ெமன்ைமைய அ�பவித்�ச் �கம் கா�ம் பழக்கம்
இ�வைர எனக்� இ�ந்ததில்ைல. இனிேம�ம் இ�க்கப் ேபாவதில்ைல.

தைய�ர்ந்� என்ைன விட்�வி�ங்கள். ஆனால் இேதா என் அ�கில் நிற்�ம்
இந்தப் ெபண்�க்�ப் பட்டாைட என்றால் ெகாள்ைள ஆைச. இவ�ைடய
வீட்�ல் மிதித்� நடந்� ெசல்வதற்�க் �டப் பட்� விரிப்ைபத்தான்
பயன்ப�த்�வார்கள். இவ�ைடய உட�க்�ப் பட்டாைட�ம் ைகக�க்�ப்
�திய வைளயல்க�ம் நிைறயக் ெகா�த்தால் காவிரிப்�ம் பட்�னத்திேலேய
ெப�ஞ் ெசல்வராகிய இவள் தந்ைதயின் நட்�ம் உங்க�க்�க் கிைடக்கலாம்”
என்� �ன்னைக ேயா� கப்பல் தைலவ�க்� ம�ெமாழி �றினான்
இளங்�மரன். அப்ேபா� �ரமஞ்சரி கண்களில் சினம் ெபாங்க
இளங்�மரைன எரித்�வி�வ� ேபாலப் பார்த்தாள்.

�ரமஞ்சரியின் தந்ைதையப் பற்றி�ம், அவ�ைடய கப்பல் வாணிகத்தின்
ெப�ைமையப் பற்றி�ம் இளங்�மரன் இனஞ் ெசால்லி விளக்கிய பின்� கப்பல்
தைலவனின் மனத்தில் அவள்ேமல் மதிப்� வளர்ந்த�. உடேன விதவிதமான
பட்� ஆைடகைள�ம், வைளயல்கள், ஆரங்கள் ஆகியவற்ைற�ம் அவ�க்�
�ன்னால் ெகாண்� வந்� �வித்�, “இைதப் பா�ங்கள். அைதப்
பா�ங்கள்” என்� ேவண்�க் ெகாள்ளத் ெதாடங்கி விட்டான் அவன்.

“நான் ஒன்ைற�ம் பார்க்க ேவண்டாம். �தலில் நீங்கள் உங்கள்
ேவைலையப் பா�ங்கள்” என்� �ரமஞ்சரி சீற்றத்ேதா� �றிய பின்ேப அந்தக்
கப்பல் தைலவனின் ஆர்வம் நின்ற�.

கப்பல் காவிரிப்�ம் பட்�னத்�த் �ைற�கத்ைத அைடந்தேபா� அதன்
தைலவ�க்� நன்றி �றிவிட்�க் கீேழ இறங்கினான் இளங்�மரன். அவைன
அ�த்�க் கீேழ இறங்கிய �ரமஞ்சரி அவனிடேமா, கப்பல் தைலவனிடேமா,
ெசால்லி விைட ெபற்�க் ெகாள்ளாமேல ேவகமாக �ன்னால் நடந்�



ெசல்லலானாள். இளங்�மர�ம் விைரவாக அவைளப் பின்ெதாடர்ந்�
அ�கில் ெசன்� நின்� ெகாண்� “ெபண்ேண! இப்ப�ச் சினத்ேதா�
�கத்ைத �றித்�க் ெகாண்� ேபாவதனால் ஒ� பய�மில்ைல. என்�ைடய
உதவிைய இப்ேபா�ம் நான் உனக்� அளிப்பதற்�ச் சித்தமாயி�க்கிேறன். நீ
வி�ம்பினால் உன்�ைடய மாளிைகவைர உனக்�த் �ைண வ�ேவன்”

என்றான். இைதக் ேகட்ட பின்�ம் �ரமஞ்சரியின் �கம் மலரவில்ைல; மனம்
ெநகிழவில்ைல.

“என்ேமல் அன்� ெச�த்�கிறவர்களின் உதவிதான் எனக்� ேவண்�ம்.
என்ைன ‘எவேளா ஓர் அப்பாவிப் ெபண்’ என்� நிைனத்� ெவ�ம்
க�ைணைய மட்�ம் காண்பிக்கிறவர்களிடம் நான் உதவிைய
எதிர்பார்க்கவில்ைல. என்�ைடய மாளிைகக்�ப் ேபாய்ச் ேசர்வதற்� வழி
எனக்�த் ெதரி�ம்” என்� அவன் �கத்ைத நிமிர்ந்� பாராமேல
எ�த்ெதரிந்� ேபசிவிட்� �ன்ைனக் காட்��ம் ேவகமாக நடந்தாள்
�ரமஞ்சரி. அவள் அவனிடம் இப்ப�க் க�ைமயாகப் ேபசிவிட்�ச்
ெசல்வைதக் கண்� அ�கில் நின்ற சிலர் ெபரிதாகச் சிரித்தனர். தன்ைன
ஏளனம் ெசய்கிற ெதானியில் அவர்கள் சிரிப்� ஒலித்தா�ம் இளங்�மரன்
அைதக் ேகட்காதவன் ேபால் ேவ� பக்கமாகத் தி�ம்பி நடந்தான். ஏற்�மதி
ெசய்வதற்�க் �வித்த ெபா�ள்க�ம், இறக்�மதி ெசய்� �வித்த
ெபா�ள்க�மாக அம்பாரம் அம்பாரமாய்ப் பல்ேவ� பண்டங்கள்
நிைறந்தி�ந்த �ைற�கப் ப�திகைளக் கடந்� ெவளிேய வந்தான்
இளங்�மரன். அன்� காைலயிலி�ந்ேத அவன் மன�ம், எண்ணங்க�ம்
����ப்பாயி�ந்தன. அங்ேக �ைற�க வாயிலில் இ�ந்த ‘பார்ைவ மாடம்’
என்�ம் ேமைடயில் ஏறி நின்� பார்த்தால் �ம்�காரின் அக நக�ம்,
�றநக�ம், கட�க்�ள் கண்�க்ெகட்�ய ெதாைல�வைர உள்ள
காட்சிக�ம் ெதரி�ம். ெபரி�ம் சிறி�மான கப்பல்க�ம் காட்சியளிக்�ம்.
�ைற�கத்தில் வந்� இறங்�ம் ெவளிநாட்� மக்கள் ஏறிப் பார்ப்பதற்காகேவ
அைமந்தி�ந்த மாட மாளிைகயாைகயால் அ� பார்ைவ மாடம் என்�
அைழக்கப்பட்� வந்த�. பார்ைவ மாடத்தில் ஏறி நின்� பார்த்த
இளங்�மர�க்� �தல் நாள் மைழயில் நைனந்தி�ந்த நக�ம், �ற்�ப்
�றங்க�ம் அற்�தமாய்த் ேதான்றின. எல்ைலயற்ற ெப�நீர்ப் பரப்பினிைடேய
�ளிர்ந்த ைவகைறப் ேபாதில் பனித்�ளி �லரா� தைல �க்கி மலர்ந்�
ெகாண்��க்�ம் ெப�ம் �ைவப்ேபால் மைழயில் நைனந்தி�ந்த நகரத்தில்
பகல் பிறந்� விரிந்� ெகாண்��ந்த�. அைதப் பார்த்தேபா� இளங்�மரன்
மனத்தில் விசித்திரமானேதார் ஆவல் அ�ம்பிய�. அப்ேபாேத நகரத்தின்
ஒவ்ெவா� ப�தியி�ம் கால் ேபா�ம் ேபாக்கில் நடந்� �ற்றிவிட்�



வரேவண்�ம் ேபாலி�ந்த� அவ�க்�. இப்ப�ப் பல சமயங்களில்,

மைழயி�ம் ெவயிலி�ம் காரண�ம் ேநாக்க�மின்றி அ�பவத்ைதத் ேத�ம்
அ�பவத்திற்காக ஊர் �ற்றியி�க்கிறான் அவன். கப்பலிலி�ந்� இறங்கி
வந்த ேபா� �றவீதியில் வளநா�ைடயார் வீட்�க்�ச் ெசன்� சிறி� ேநரம்
தங்கியபின் அங்கி�ந்� ேநேர பைடக்கலச் சாைலக்�ப் ேபாய்விட
ேவண்�ெமன்� நிைனத்�க் ெகாண்��ந்த அவன் இப்ேபா� அந்த
எண்ணத்ைத மாற்றிக் ெகாண்டான். உற்சாகத்ேதா� ஊர்�ற்றிப் பார்க்கப்
�றப்பட்டான். ஒவ்ேவார் இடமாகப் பார்த்� விட்�ப் ெபௗத்தப் பள்ளி�ம் �த்தர்
ெப�மா�க்�ரிய ஏ� ெபரிய விகாரங்க�ம் அைமந்தி�ந்த இடமாகிய
‘இந்திரவிகாரம்’ என்�ம் ப�திக்� வந்� ேசர்ந்தி�ந்தான் அவன்.

�பிகேளா� ��ய ெவண்ணிற விமானங்கள் ஏ�ம் ேதாட்டத்�க்� ந�ேவ
�ய்ைமயின் வ�வங்களாகத் ேதான்றின. �த்த விகாரங்க�க்� �ன்னால்
அங்கங்ேக சி�சி� �ட்டங்க�க்� ந�ேவ நின்� ெகாண்� ெபௗத்த
சமயத்ைதச் சார்ந்த �றவிகள் அறி�ைரகைளப் பகர்ந்�
ெகாண்��ந்தார்கள். இன்�ம் சில �றவிகள் எங்கைள எதிர்த்�ச்
சமயவாதம் �ரி�ம் திறைம�ள்ளவர்கள் வரலாம்’ என்� அைழப்ப�ேபால்
தத்தம் ெகா�கைளக் கம்பங்களின் உயரத்தில் பறக்க விட்�க் ெகாண்�
ெவற்றிப் ெப�மிதத்ேதா� நின்� ெகாண்��ந்தார்கள்.

அந்தப் �த்த விகாரங்க�க்� �ன்னால் சமயவாதிகளின் திறைமயான
ேபச்சில் மயங்கிக் ��யி�ந்த �ட்டத்�க்�ள் இளங்�மர�ம் ��ந்� நின்�
ெகாண்டான். இைளத்த ேதாற்றத்ைத�ைடய ெநட்ைடயான ெபௗத்த சமயத்
�றவி ஒ�வர் �த்த ஞாயி� ேதான்�ம் காலத்தில் உல�க்� விைள�ம்
நன்ைமகைளப் பற்றிச் ெசால்லிக் ெகாண்��ந்தார்.

“�த்த ஞாயி� ேதான்�ம் காலத்தில் கதிரவ�ம் சந்திர�ம் தீங்கின்றி
விளங்�வார்கள். நா�ம், ேகா�ம், நலிவின்றி நல்லனவாய் நிக�ம். வானம்
ெபாய்யா�, வளங்கள் �ைறயா�. உலகத்� உயிர்கள் �ன்பமின்றி இன்பேம
�க�ம். மைலக�ம், கட�ம் �ன்பமின்றி இன்பேம �க�ம். மைலக�ம்,
கட�ம் ெப�ம்பயன் நல்�ம். ப�க்கள் கலம் நிைறயப் பால் ெபாழி�ம்,
உலகத்தில் ேநாய்கேள இல்லாமற் ேபாய்வி�ம். ெகா�ய விலங்�க�ம் �ைக
நீங்கி வா�ம். ��ம் ���ம், ஜைம�ம் ெசவி�ம் இன்பமயமாக
மாறிவி�ம்…” என்� தாமைர மலர் ேபான்ற வலக் ைகைய ஆட்� உயர்த்திப்
ேபசிக் ெகாண்��ந்த அந்தத் �றவிக்� மிக அ�கிற் ெசன்� அவ�ைடய
வல� ைகைய எட்�ப் பி�த்�க் ெகாண்� ேகட்டான் இளங்�மரன். “எனக்�



ஒ� சந்ேதகம். அ�ள் �ர்ந்� அைதத் ெதளிவாக விளக்கிய பின் நீங்கள்
ேமேல ேபசலாம்.”

“ஆகா! அப்ப�ேய ெசய்கிேறன் அப்பா. �தலில் உன் சந்ேதகத்ைதச்
ெசால்” என்� அவன் பி�யிலி�ந்� தம் ைகைய வி�வித்�க் ெகாள்ளாமேல
ேகட்டார் அவர்.

அவ�ைடய ெசய்ைகயால் அவர் சிறி�ம் அதிர்ச்சிேயா’, அச்சேமா
அைடந்ததாகேவ ேதான்றவில்ைல. அைமதியாக நைகத்�க் ெகாண்ேட
நின்றார்.

“�த்தஞாயி� ேதான்�ங் காலத்தில் உலகத்தில் பசி, பிணி, �ன்பம்
ஒன்�ேம இல்லாமற் ேபா�ம் என்� சற்� �ன் நீங்கள் �றிய� ெமய்தானா
அ�கேள?”

“ெமய்தான்; இதில் உனக்�ச் சந்ேதகம் ஏன்?”

“அப்ப�யானால் இப்ேபா� என்ேனா� நான் �ப்பி�கிற இடத்�க்�
வா�ங்கள், அ�கேள!” என்� �றிக்ெகாண்ேட அவைரப் பரபரெவன்�
இ�த்�க் ெகாண்� விைரந்� நடந்தான் இளங்�மரன். அவ�ைடய
ேவகத்�க்� ஈ�ெகா�த்� நடக்க இயலாத �றவி அவ�டன்
இ�ப�வ�ேபால் தட்�த் த�மாறி விைரந்தார்; இந்த வம்� எதில் ேபாய்
��கிறெதன்� கா�ம் ஆவலினால் �ட்டத்தில் சில�ம் அவர்கைளப் பின்
ெதாடர்ந்தார்கள். இளங்�மர�க்�ம், �றவிக்�ம் பின்னால் ஒ� ெபரிய
�ட்டேம ெதாடர்ந்� நடந்� வரத் ெதாடங்கியி�ந்த�. உலக அறவியின்
ெபா� அம்பலத்�க்�ள் �ைழந்� அங்ேக பசிப் பிணியா�ம், வ�ைம
ேவதைனகளா�ம் ெநாந்� ��யி�ந்த ஏழைமக் �ட்டத்ைத அந்தத்
�றவிக்�ச் �ட்�க் காண்பித்தான் இளங்�மரன்.

“இவர்கைளப் ேபான்றவர்கைளக் கண்�, இவர்கைளப் ேபான்றவர்களின்
�ன்பங்களிலி�ந்� தான் உங்கள் �த்த�க்� ஞானம் பிறந்த�. ஆனால்
இவர்கைளப் ேபான்றவர்களின் பசி�ம், ேநா�ம் தீர வழிதான் இன்�ம்
பிறக்கவில்ைல. இவர்கைளப் ேபான்றவர்கள் தைல�ைற தைல�ைறயாக
இன்�ம் உலகத்தில் இ�க்கிறார்கள். ேநா�ம், ெநா��ம், பசி�ம், பாவ�ம்
இவர்கேளா� வழி �ைற வழி�ைறயாக இ�க்கின்றன. நீங்கேளா இந்திர
விகாரத்� வாயிலில் நின்� ெகாண்� �த்த ஞாயி� ேதான்�ம் காலத்தில்
உலகேம �வர்க்க �மியாக மாறி வி�ம் என்� கைத அளந்� பாமரர்கைள
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ஏமாற்றிக் ெகாண்��க்கிறீர்கள். இப்ேபா� ெசால்�ங்கள். இவர்க�ைடய
இ�ண்ட வாழ்க்ைகயில் �த்த ஞாயி� ேதான்றிப் �த்ெதாளி பரப்பாத�
ஏன்?” இவர்க�ைடய �ழிந்த வயி�களில் ேசா� �வியாத� ஏன்?

ஒளியிழந்த கண்களில் ஒளி ேதான்றாத� ஏன்?” என்� ஆேவசம்
ெகாண்டவன்ேபால் உணர்� மயமாக மாறி அவைரக் ேகட்டான் இளங்�மரன்.

அவர் அவன் �கத்ைதக் �ர்ந்� ேநாக்கினார். பதில் �றாமல் ெமல்லச்
சிரித்ைதக் �ர்ந்� ேநாக்கினார். பதில் �றாமல் ெமல்லச் சிரித்தார்.
தம்ைம�ம் அவைன�ம் �ற்றிக் ��யி�ந்த �ட்டத்ைத நன்றாக நிமிர்ந்�
பார்த்தார்.

சிறி� ேநரம் ஏேதா சிந்திப்பவர்ேபால் அைமதியாக நின்றார். பின்�
இளங்�மரைன ேநாக்கிக் �றலானார்:

“தம்பி! உன் ேகள்விகள் மிக அழகாக இ�க்கின்றன. சார்வாக
மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க�க்�த்தான் இவ்வள� அழகாகப் ேபச வ�ம்.
அவர்கள் தாம் இப்ப�ப் ெபா�ளற்ற ேகள்விகைளக்�ட அழகான
ெசாற்களால் ேகட்பார்கள். இைறவன் என ஒ�வன் இல்ைல என்பார்கள்.

நல்விைன தீவிைனகளின் விைளைவ ஒப்�க் ெகாள்ளமாட்டார்கள். தங்கள்
இன்ப �ன்பங்க�க்�த் தங்க�ைடய விைனகேள காரணெமன்� �ரிந்�
ெகாள் ளாமல் இைறவேன காரணெமன்� மயங்கி அவைனப் பழிப்பார்கள்.”

“அ�கேள! நான் யாைர�ம் எதற்காக�ம் பழிக்கவில்ைல, இவர்கள்
இப்ப� வாழ ேநர்ந்ததன் காரணத்ைதத் ெதரிந்�ெகாள்ள மட்�ேம
ஆைசப்ப�கிேறன்” என்றான் இளங்�மரன்.

“நல்ல�! அைதத் ெதரிந்� ெகாள்வதற்� நீ�ம், நா�ம் சிறி� ேநரம்
விரிவாகப்ேபசி வாதமிட ேவண்�ம். இேதா இங்ேக என்ைன�ம், உன்ைன�ம்
�ற்றிக் ��யி�க்�ம் காவிரிப்�ம்பட்�னத்�ப் ெபா�மக்கள் சாட்சியாக
உன்ைனக் ேகட்கிேறன். சமயவாதம் �ரிகிற இ�வ�ம் ஒத்த
அறி�ைடயவராக இ�க்க ேவண்�ய� நியாயம். என்ேனா� சமயவாதம்
�ரிவதற்� நீ கல்வியினால் த�தி உைடயவனா என்� �தலில் நான் ெதரிந்�
ெகாண்� வி�வ� நல்ல�. நீ எந்ெதந்த �ல்கைளக் கற்றி�க்கிறாய் என்�
ெசால் பார்க்கலாம்.”

“வில்வித்ைத, யாைனேயற்றம், �திைரேயற்றம், வாட் ேபார்…” என்�
சில ெபயர்கைள வரிைசயாக அ�க்கினான் இளங்�மரன்.



�றவி�ம், ��யி�ந்தவர்க�ம் ெகால்ெலன்� சிரித்�க் ைகெகாட்�
ஏளனம் ெசய்தார்கள்.

“தம்பீ! உன்�ைடய வாட்டசாட்டமான உடம்ைப�ம் �ரட்�த்
ேதாற்றத்ைத�ம் பார்த்தாேல நீ ெபரிய வீரன் என்ப� ெதரிகிற�. ஆனால்,

நான் இப்ேபா� ேகட்�ம் ேகள்வி உன் உடம்பின் வளர்ச்சிையப் பற்றி அன்�;

மனத்தின் வளர்ச்சிையப் பற்றித்தான் ேகட்கிேறன். மனம் வளர்வதற்காக நீ
என்ெனன்ன �ல்கைளக் கற்றி�க்கிறாய், சமயங்கைள�ம்
தத்�வங்கைள�ம் பற்றி என்ெனன்ன ெதரிந்� ெகாண்��க்கிறாய்?

என்ெனன்ன �ரிந்� ெகாண்��க்கிறாய்!” என்� நிமிர்ந்� நின்� ைக நீட்�,

வினா�ம் அந்தத் �றவிக்� �ன் இளங்�மரனின் தைல தாழ்ந்த�.

வாழ்க்ைகயிேலேய �தல் �ைறயாக உடலின் பலத்தால் எதிர்க்க ��யாத ஓர்
எதிரிக்� �ன் தாழ்ந்� தளர்ந்� ேபாய்த் தைல �னிந்� நின்றான் அவன்.

என்ன பதிைல அவ�க்�க் ��வெதன்� அவ�க்�த் ெதரியவில்ைல.

சர்வநா��ம் ஒ�ங்கித் தளர்ந்� ேபார் ெதாடங்��ன்ேப எதிரிக்�த் ேதாற்�ப்
ேபாய் நிற்�ம் ேபைதேபால் நிற்பைதத் தவிர ேவெறான்�ம் ெசய்யத்
ெதரியவில்ைல அவ�க்�.

“�த்தமதத்ைதப் பற்றியாகி�ம் உனக்� ஏதாவ� ெதரி�மா?”

‘உங்கைளப் ேபான்ற ெமாட்ைடத் தைலச் சாமியார்கள் அந்த மதத்தில்
நிைறய இ�க்கிறார்கள் என்ப� மட்�ம் ெதரி�ம்’ என்� �ரட்�ப் பதிலாகக்
�றி அவைர மடக்கலாமா என நிைனத்தான் இளங்�மரன். ஆனால் உட�ம்
மன�ம் �ன்றிப்ேபாய் அத்தைன ேப�க்� �ன் அவமானப்பட்� நின்ற
அந்தச் �ழ்நிைலயில் வாய் திறந்� ேப�ம் �ணிைவேய இழந்தி�ந்தான்
அவன்.

‘உனக்� என்ன ெதரி�ம்? உனக்� எைதப் பற்றி ஞானம் உண்�?’ என்�
அவன் உள்ளத்தில் ெபரிதாய் எ�ந்� இைடயறாமல் ஒலிக்கலாயிற்� ஒ�
ேகள்வி. அந்தக் ேகள்வியில் அவன் உள்ளத்தின் ெச�க்ெகல்லாம் �வண்�
ஒ�ங்கிய�.

�ற்றிக் ��யி�ந்த �ட்டத்திலி�ந்� வாய்க்� வாய் தன்ைன ஏளனம்
ெசய்� இழந்� ேப�ம் �ரல்கள் ஒலிப்பைத அவன் ெசவிகள் ேகட்டன.

அந்தக் கணத்தில் அவன் உடம்�ம் மன�ம், அதற்� �ன் எப்ேபா�ேம



அைடந்திராத �ச்சத்ைத அைடந்தன. ெவட்கத்ைத உணர்ந்தன.

ேவதைனைய அ�பவித்தன.

இந்திர விகாரத்தின் வாயிலில் இ�ந்� அந்தத் �றவிையக்
ைகப்பி�த்� இ�த்�க் ெகாண்� வந்தேபா� தன்னிடமி�ந்த மி�க்�ம்,
கம்பீர�ம் இப்ேபா� ேபான இடம் ெதரியாமல் ெபாலிவிழந்� நின்றான்
இளங்�மரன்.

“ம�ப� எப்ேபாதாவ� என்னிடம் ேகள்வி ேகட்க வந்தால் இப்ப�
ெவ�ைமயான மனத்ேதா�, ெவ�ங்ைகைய வீசிக்ெகாண்� வராேத தம்பீ!

மனம் நிைறய ஞானத்ேதா� வல� ைகயில் சமயவாதம் �ரிவதற்கான
ெகா�ைய உயர்த்திப் பி�த்�க் ெகாண்� ஞான வீரனாக வந்� ேசர். மற்ேபார்
வீரைனப் ேபால் உடம்ைப மட்�ம் வலிதாகக் காண்பித்�க் ெகாண்� வந்�
நிற்காேத” என்� அவ�க்�க் ேகட்�ம் ப� உரத்த �ரலில் �றிவிட்�
�ட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்� தி�ம்பி நடந்தார்-

அந்தப் ெபௗத்த சமயத்�றவி.



மனம் மலர்கிற�!

உலக அறிவியில் ெபௗத்த சமயத் �றவியிடம் ேதாற்� அங்ேக
��யி�ந்தவர்களின் ஏளனத்ைத�ம் இகழ்ச்சிைய�ம் ஏற்க ேநர்ந்தபின்,

நைடப்பிணம் ேபால் தளர்ந்� பைடக்கலச் சாைலக்�ப் �றப்பட்��ந்தான்
இளங்�மரன். மன�ம் நிைன�க�ம், வாழ்�ற்� வ�விழந்தி�ந்த அந்த
நிைலயில் ெதரிந்தவர்கள், அறிந்தவர்கள் எவைர�ம் எதிேர சந்திக்காமல்
இ�ந்தால் நல்லெதன்ெறண்ணி ஒ�ங்கி மைறந்� நடந்தான் அவன். �தல்
நாள் இர� கப்பல் கரப்� தீவின் தனிைமயில் �ரமஞ்சரி என்�ம் ேபரழகிையச்
சிறி�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல் நிமிர்ந்� நிற்�ம் ெச�க்�ம், தன்மான�ம்
இன்� எ�ம்�ம் ேதா�மாய் இைளத்�ப் ேபான �றவி ஒ�வ�க்� �ன்
ேதாற்�த் தாழ்ந்� ேபாய் விட்டெதன்பைத நிைனத்தேபா� அவன் மனம்
தவித்த�.

‘என் மனம், என் மனம்’- அவன் மற்றவர்களிடம் ெப�ைம ேபசித்
த�க்கிய அேத மனத்தில் ‘என்ன இ�க்கிற�?’ என்� ேகட்� விட்டார்
அந்தத் �றவி.

�ரட்�த் திமிைர�ம், வரட்� ஆணவத்ைத�ம் தவிர அங்ேக இ�ப்ப�
ேவ� ஒன்�மில்ைல என்� நி�பித்� விட்டார். பலர் நைகத்� இக�ம்ப�
நி�பித்� விட்டார்.

’அப்ப�யில்ைல! ஒ�ேபா�ம் அப்ப�யில்ைல. என் மனத்தில் க�ைண�ம்
இ�க்கிற�. ஓவியன் மணிமார்ப�க்�ம், �ரமஞ்சரி என்ற ெபண்�க்�ம்
�ன்பம் ேநர்ந்த காலங்களில் நான் க�ைண காட்�யி�க்கிேறன். உலக
அறவியி�ம் இலஞ்சி மன்றத்தி�ம் உள்ள ஏைழகள் ேம�ம், இைளத்தவர்
ேம�ம் இரக்கம் ெகாண்��க்கிேறன். பிற�க்� உத�வதில் ெப�ைம
ெகாண்��க்கிேறன். இயலாதவர்க�க்� உத�வதில் இன்பம்
கண்��க்கிேறன்.



‘இ�க்கலாம்! ஆனால், நம்மால் பிறரிடம் க�ைணகாட்ட ���ம் என்ற
ஆணவ நிைனப்�த்தான் உன்�ைடய க�ைணக்�க் காரணம். ‘இரக்கப்பட
���ம்’ என்ற ெப�ைமக்காகேவ இரக்கப்ப�கிறவன் நீ! க�ைணக்காகேவ
க�ைண ெச�த்த�ம் இரக்கத்�க்காகேவ இரங்க�ம், உனக்�த்
ெதரியா�தாேன?’

இப்ப� அவன் மனத்�க்�ள்ேளேய அவைனப் பற்றி வாதப் பிரதிவாத
நிைன�கள் எ�ந்தன. தன்ைனப் பற்றிய நிைன�கைளத் தாேன தனக்�ள்
எண்ணி ெமய்யின் ஒளிையத் ேதட �யன்� தவிக்�ம் ஆத்மா�பவத்
�ண்� தைல அவன் அைடந்தான். அந்தத் �ண்�தல் ஏற்பட ஏற்பட
மனத்தின் கனங்கெளல்லாம் �ைறந்� மனேம ெமன்ைமயானெதா�
�வாகிவிட்ட� ேபாலி�ந்த� அவ�க்�. தன் மனத்தின் �றிக்ேகாள்
இப்ேபா� �திய திைசயில் தி�ம்�வைத�ம் அவன் உணர்ந்தான்.

பதிெனட்� வயதில் இளைமயின் �ைழவாயிலில் அவன் மனத்தில்
ஏற்பட்� அறிய ஆைசப்பசிகள் இரண்�. ஒன்� உடம்ைப வலிைமயாக�ம்
வனப்பாக�ம் ைவத்�க் ெகாண்� எல்லா�ைடய கவனத்ைத�ம் கவர
ேவண்�ம்ெமன்ப�. மற்ெறான்� விற்ேபா�ம், மற்ேபா�ம் ேபான்ற பைடக்கலப்
பயிற்சிகளில் எல்லாம் ேதறித்ேதர்ந்த வீரனாக விளங்க ேவண்�ெமன்ப�.

இந்த இரண்� ஆைசக�ம் நிைறேவறி மறந்� ேபான பின், தன்�ைடய
தாய் யார் தந்ைத யார், தனக்� உறவினர்கள் யார் என்� அறி�ம் ஆைச
எ�ந்த�. நிைறேவறாத அந்த ஆைசயில் ைநந்� அ� இ�தியில் தாைய
மட்�மாவ� கா�ம் வி�ப்பமாகக் �ைறந்த�. அ�ட்ெசல்வ �னிவரின்
மைற�க்�ப் பின் அந்த ஆைச�ம் நிைறேவ�ம் வழியின்றித் தவிப்பாக மாறி
மனத்திேலேய தங்கிவிட்ட�.

இன்ேறா, �ப்பதாவ� வய�க்� இன்�ம் சிறி� காலேம எஞ்சியி�க்கக்
��ய ��ைமயான இளைமயின் கனிவில் நிற்கிறான் அவன். அவ�ைடய
�ந்தர மணித் ேதாள்களி�ம், பரந்த ெபான்நிற மார்பி�ம், ஏ� ேபான்ற,
நைடயி�ம், எ�ப்பான பார்ைவயி�ம், ெமல்லியலார் ெசால்லிப் �க�கிற
இளநலம் மல�ம் ப�வம் இ�. இந்தப் ப�வத்தில் இன்� அவ�க்� ஏற்பட்ட
ஆைசேயா விசித்திரமானதாயி�ந்த�. இலக்கண இலக்கியங்கைள�ம், மகா
காவியங்கைள�ம், மிகப்ெபரிய ஞான �ல்கைள�ம், சமய
சாத்திரங்கைள�ம், தத்�வங்கைள�ம் �ற்றி�ம் �ைறயாகக் �ைறவின்றிக்
கற்�க் காைலயில் இந்திர விகாரத்தில் சந்தித்த �றவிையப்ேபால் ஞான
வீரனாக நிமிர்ந்� நிற்க ேவண்�ெமன்�ம் ஏக்கம் அவன் மனத்தில்



ஏற்பட்��ந்த�. ெவ�ம் ஏக்கமாகத் ேதான்றிய இ� அவன் வாழ்க்ைகயில்
�திய திைசயில் பிறந்த �� வழியாக�ம் அைம�ம் ேபாலி�ந்த�. உடம்ைப
வலிைமயாக�ம், வனப்பாக�ம் வளர்த்தைதப் ேபாலேவ மனத்ைத�ம் வளர்க்க
ஆைசப்பட்டான் அவன். ேசாற்�க்� இல்லாைம�ம், �ணிக்� இல்லாைம�ம்
ெபரிய ஏழ்ைமயல்ல; ெமய்யான ஏைழைம அறிவின்ைமதான். ெமய்யான
ெசல்வம் அறி�டைமதான்’ என்ற �திய உணர்� என்�மில்லாமல் இன்� தன்
மனத்தில் ஆழ்ந்� ேதான்�வதற்�க் காரணெமன்ன என்ப�
இளங்�மர�க்ேக �ரியாத ெப�ம் �திராயி�ந்த�.

இந்திர விகாரத்தில் அந்தத் �றவிையச் சந்தித்� அவேரா� வம்�க்�ப்
ேபாக ேநர்ந்திராவிட்டால் இப்ப�ெயா� தவிப்ைபத் தான் உணர இடமில்லாமற்
ேபாயி�க்�ேமா என்� சிந்தித்தான் அவன். அந்தச் சிந்தைனயின் ேபா� தன்
வாழ்வில் மலர்வதற்கி�ந்த அல்ல� மலர ேவண்�ய ேவ� ஓர் அழகிய
ப�வத்�க்�த் �ண்�தல் ேபாலேவ இந்திரவிகாரத்�த் �றவியின் சந்திப்�
வாய்த்தி�க்க ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் அவன் மனதில் உ�திப் பட்ட�.

மனம் ெசன்ற ேபாக்கில் சிந்தித்தவாேற கால்கள் ெசன்ற ேபாக்கில்
�ற்றிவிட்� அவன் பைடக்கலச் சாைலைய அைடந்தேபா� ேநரம் நண்பக�க்�
ேமல் ஆகியி�ந்த�. நீலநாக மறவர் தி�நாங்�ரிலி�ந்� தி�ம்பி
வந்தி�ந்தார். ஆனால் மீண்�ம் எங்ேகா �றப்ப�வதற்�ச் சித்தமாயி�க்கிறார்
என்பதற்� அைடயாளமாக வாயிற் �றத்தில் அவ�ைடய ேதர் �திைரகள்
�ட்டப்ெபற்�ப் பயணத்�க்�ரிய நிைலயில் நின்� ெகாண்��ந்த�.

வழிய�ப்�வதற்� நிற்ப�ேபால் பைடக்கலச் சாைலயின் மாணவர்க�ம்
�ழ்ந்� நின்� ெகாண்��ந்தார்கள். கைளப்�த்திர நன்றாக நீரா�த் �ய்ைம
ெபற்றபின் உண்பதற்காகப் பைடக்கலச் சாைலயின் உண�க் �டத்�க்�ப்
�றப்பட்�க் ெகாண்��ந்த இளங்�மரைன நீலநாக மறவர் உடேன
�ப்பி�வதாக ஒ� பணியாள் வந்� ெதரிவித்தான். வயிற்றில் மி�ந்த
பசியாயி�ந்தா�ம், அவைரச் சந்தித்� விட்�ப் பின்� உண்ணச்
ெசல்லலாெமன்� அந்தப் பணியா�டன் நீலநாகைரச் சந்திக்கச் ெசன்றான்
இளங்�மரன்.

“உன்ைன எதிர்பார்த்�த்தான் காைலயிலி�ந்� காத்�க்
ெகாண்��க்கிேறன், இளங்�மரா! ேநற்றிர�தான் தி�நாங்�ரிலி�ந்� நான்
தி�ம்பிேனன். ம�ப��ம் இப்ேபா� தி�நாங்��க்ேக �றப்ப�கிேறன். நீ�ம்
என்�டன் அங்ேக வரேவண்�ம். நாங்�ர் அ�கள் உன்ைனக் காண்பதற்�



மிக�ம் ஆவேலா��க்கிறார். உடேன �றப்படலாம் அல்லவா?” என்� நீலநாக
மறவர் ேகட்டேபா�,

“நான் இன்�ம் உண்ணவில்ைல” என்பைதச் ெசால்வதற்�க் �சிக்
ெகாண்�, “�றப்படலாம் ஐயா! நா�ம் வ�கிேறன்” என்� �றி உடேன
இணங்கினான் இளங்�மரன்.

நீலநாக மறவர் ேதரில் ஏ�வதற்� �ன் ேதர்த்தட்�ன் ப�யில் ஒ� கா�ம்
தைரயில் ஒ� கா�மாக நின்� ெகாண்� மீண்�ம் இளங்�மரனிடம்
�றினார்:

“தம்பீ! ேசாழ நாட்�ேலேய சான்றாண்ைம மிக்க வ�ம் ெபரிய
ஞானி�மாகிய அ�களின் அ�ள் ேநாக்� உன்பக்கம் தி�ம்பியி�க்கிற�.

�க்கால�ம் உணரவல்ல அ�ைம சான்ற ெபரியவர்க�ைடய அன்�ம்
ஆதர�ம் வ�வில் ஒ�வைனத் ேத�க்ெகாண்� வ�வ� ெப�ம் பாக்கியம்.
அந்தப் பாக்கியம் இப்ேபா� உனக்�க் கிைடக்க இ�க்கிற�! அைத நன்றாகப்
பயன்ப�த்திக் ெகாள்வ� உன் ெபா�ப்�.”

நாத்த�த�க்க அவர் இவ்வா� �றியைதக் ேகட்டேபா�
இளங்�மர�க்� என்ன காரணத்தாேலா ெமய்சிலிர்த்த�. அவைர உள்ேள
அமரச் ெசய்� ேதைர அவேன ெச�த்திக் ெகாண்� ெசன்றான். ேதர் �ற
வீதிக்�ள் �ைழந்� வளநா�ைடயார் இல்லத்ைதக் கடந்தேபா� வாயிலில்
நின்� ெகாண்��ந்த �ல்ைல ைகைய உயரத் �க்கி ஏேதா ெசால்லிக்
�ப்பிட்டைத இளங்�மரன் கவனித்�ம் அப்ேபா� அவ�க்காகத் ேதைர
நி�த்தவில்ைல. அேதேபால் நாளங்கா�யின் தி�ப்பத்தில் எதிேர மிக அ�கில்
வந்த மற்ெறா� ேதரில் �ரமஞ்சரி�ம் வானவல்லி�ம், வசந்தமாைல�ம்
அமர்ந்தி�ந்தைதக் கண்�ம் அவன் ேதைர நி�த்தவில்ைல. ஆனா�ம்
விநா�யில் ேதர்களின் ேவகத்ைத�ம் மீறிச் �ரமஞ்சரியின் �கத்தில்
தன்ைனப் பார்த்ததால் ஏற்பட்ட சிறி� மலர்ச்சிைய அவன் கவனிக்�ம்ப�
ேநர்ந்த�. காைலயில் �ைற�கத்தில் தன்னிடம் ேகாபித்�க் ெகாண்�
பிணங்கி ஓ�யேபா� அவள் இ�ந்த நிைலைய�ம், இப்ேபா� எதிேர ேதரில்
சந்தித்தேபா� இ�ந்த நிைலைய�ம் ஒப்பிட்� நிைனத்தான் இளங்�மரன்.

மிக�ம் அழகிய ெபண்களின் மனத்�க்�ள் அழைகப் ேபாலேவ
பலவீனங்க�ம் மி�தி என்� ேதான்றிய� அவ�க்�. ேதர் காவிரிப்�ம்
பட்�னத்தின் அழகிய ப�திகைள ஒவ்ெவான்றாகக் கடந்�
தி�நாங்��க்�ச் ெசல்�ம் வழியில் இளங்�மர�க்�ப் பல அறி�ைரகைளக்
�றிக்ெகாண்� வந்தார் நீலநாக மறவர்.



நாங்�ர் அ�கள் என்ன ேநாக்கத்ேதா� இளங்�மரைன
அைழத்தி�க்கக்��ம் என்பைத�ம் விளக்கிக் �றினார். இளங்�மர�க்�
அவற்ைறக் ேகட்� மிக�ம் �ரிப்� உண்டாயிற்�.

“ஐயா! ஊழ்விைன என்ப� ஒ� மனித�ைடய வாழ்க்ைகயின்
நிகழ்ச்சிகைள எத்�ைணத் ெதாடர்பாகக் ேகாைவப்ப�த்�கிற�,

பார்த்தீர்களா? இன்� காைலயில் தான் தற்ெசயலாக ேநர்ந்த ஓர்
அ�பவத்தினால் எனக்ேக ஞான �ல்கைளக் கற்க ேவண்�ெமன்� தீராப்
பசி எ�ந்த�. உடேன யாேரா ெசால்லி ைவத்த�ேபால் நீங்கள் என்ைனத்
தி�நாங்��க்� அைழத்தீர்கள். எல்லாம் எவ்வள� இையபாகப் ெபா�ந்தி
வ�கின்றன, பா�ங்கள்!” என்� நன்றிேயா� அவரிடம் �றினான்
இளங்�மரன்.

தான் இந்திரவிகாரத்�த் �றவியிடம் அவமானப்பட்டைத�ம்
மைறக்காமல் அவரிடம் ெசால்லிவிட்டான் அவன்.

“இைதெயல்லாம் அவமானமாக நிைனக்கலாகா� தம்பீ! ேநா�ம், �ப்�ம்
மரண�மாக உலகில் மனிதர்கள் நிரந்தரமாய் அைடந்� ெகாண்��க்கிற
அவமான இ�ளில்தான் �த்த ஞாயி� பிறந்� ஒளி பரப்பிய�” என்� அவர்
ம�ெமாழி �றினார்.

அவர்க�ைடய ேதர் நாங்�ர் அ�களின் �ம்ெபாழிைல அைடந்தேபா�,

தற்ெசயலாக நிற்பவர்ேபால் நாங்�ர் அ�கேள வாயிலில் வந்� நின்�
ெகாண்��ந்தார். ஆயிரம் கதிர் விரிக்�ம் ஞாயிற்ெறாளி அைல
கடற்ேகா�யில் ேமெல�வ�ேபால் அமர்ந்தி�ந்த அ�களின் �கத்ைதப்
பார்த்தேபா� இளங்�மரனின் உள்ளத்தில் பணி� �ைழத்த�; அவன்
அவ�ைடய பாதங்களில் வீழ்ந்� வணங்கினான். நீலநாக மறவ�ம்
வணங்கினார். அ�களின் கண்கள் இளங்�மரைனேய பார்த்�க்
ெகாண்��ந்தன.

சிறி� ேநர அைமதிக்�ப் பின் “நீ மிக�ம் பசித்�க் கைளத்�ப்
ேபாயி�க்கிறாய்” என்� இளங்�மரைன ேநாக்கிச் சிரித்தவாேற �றினார்
நாங்�ர் அ�கள். அவ�ைடய சிரிப்� எதிேர இ�ப்பவர்களின் அகங்காரத்ைத
அழித்� வி�ம் ஆற்றல் இ�ப்பைத இளங்�மரன் உணர்ந்தான்.

“அவன் பசித்தி�ப்ப� ெமய்தான்; ஆனால் அந்தப் பசி ேசாற்றினா�ம்,
நீரினா�ம் தீராத பசி, ஞானப்பசி. நீங்கள் தான் அந்தப் பசிையத் தீர்த்த�ள



ேவண்�ம்” என்றார் நீலநாக மறவர். அ�கள் �கம் மலர நைகத்தார். பின்�
ெமல்லக் ேகட்டார்.

“பசி தீர்க்கிறவர்க�க்� இந்தப் பிள்ைள என்ன விைல
ெகா�ப்பாேனா?”

“மனம் நிைறய அறியாைமைய�ம், ஆணவத்ைத�ம் தவிரக்
ெகா�ப்பதற்� ேவெறான்�ம் தான் ெகாண்� வரவில்ைலேய ஐயா!” என்�
அவர் �கத்ைத ஏறிட்�ப் பார்த்�க் ெகாண்ேட பதில் �றினான் இளங்�மரன்.

அப்ேபா� அவன் கண்களில் நீர் ெநகிழ்ந்த�. அ�கிறாற் ேபால் �ரல் ைநந்�
ஒலித்த�.

அ�கள் இளங்�மர�க்� அ�கில் வந்� அவைனத் த�விக்
ெகாண்டார்.

“நீ ேவ� ஒன்�ம் விைல தரேவண்டாம். உன்ைனேய எனக்�க் ெகா�.

என்�ைடய ஞானத்ைதப் பயிர் ெசய்�ம் விைள நிலமாக இ�. அ�ேவ
ேபா�ம்.”

“என் பாக்கியம்” என்� �றியவாேற மீண்�ம் அவர் பாதங்களில் வீழ்ந்�
வணங்கினான் இளங்�மரன்.

“இந்தப் பாதங்கைள நன்றாகப் பற்றிக்ெகாள். இவற்ைற விட்�விடாேத.

உன் அறியாைம�ம் ஆணவ�ம் இவற்றின் கீழ்த்தாேம. கைரந்� ேபா�ம்”
என்� �றிவிட்�த் ேதரில் ஏறினார் நீலநாக மறவர்.

ம�கணம் அவ�ைடய ேதர் தி�ம்பி விைரந்த�. நாங்�ர் அ�கள்
இளங்�மரனின் ைககைளப் பற்றிக் ெகாண்டார். மகிழ்ச்சிேயா� அவளிடம்
�றலானார்:

“என்�ைடய மனத்தில் உதயமா�ம் காவியம் ஒன்றிற்� நாயகனாவதற்�
��ைமயான மனிதன் ஒ�வைன நான் ேத�க் ெகாண்��ந்ேதன். அவன்
இன்� எனக்�க் கிைடத்� விட்டான்! அந்தக் காவியம் உ�வாக இனித்
தைடயில்ைல.”

(�தற் ப�வம் �ற்�ம்)
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.



சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons

எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம்
அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம்
பதி�கைள எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�



ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள  உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள�
பதி�கள்  நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம்
இ�க்�ம். நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச
மின்�த்தகங்களாக வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட
அவர்க�ைடய பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதறிய வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� ��
மின்�த்தகங்களாக உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா�
உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம்
க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள



எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப�கின்ற ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள
எ�த்�த்தான் நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers

ேபான்ற க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ�
நல்ல வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில்
உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம்
பல்ேவ� ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக்
க�விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம்.
அதாவ� இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw

ேபான்ற வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம்
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட
ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம்
தயாரிக்�ம் எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம்
மீண்�ம் ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�



வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I ப�தி-II என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,

க�விகள் மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்  கட்டற்ற
அ�க்கத்தில் கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்



�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/


தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க
இய�ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com

க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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